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 دوشیسم هدینش ۴-4 ر وطن 7
 هک فج همان صیحاتب مک یارب

 2 ن
 ۰ ربملرف یاهویدوتسا لی راد رسا 1 !.اقت و یرا

 تو رد یسداز یاهلف ضرا وع

 تببوصت و هیچ نبازا شا

 تادحا4ر كک لءاش ۰

 یدابتءاو دشاب یم دیدجیاها

 رایتخارد ناهوت نویایم رج,

 نایضاقتم هیات تسا ینهد كیاب

 هداد ماو امنیص یاه نااس ی

 ردطاتقا قبرط زاءاد نیاودوش

 لابندب .ودرک تلتس« یتاد« یط
 نامتخاصیا رب هک می واشیم

 ,مخ نیا
 هنونک ان امنیسنل اس هدیعر اضاقتء

 :اشو رتشیب رو رس اضاقت نی ادادءت

 دوش
 امنیسدیدج نلا-دنچ تادحا

 یربخ هن اذد> یف هچرکام رپشرد

 د ور یم رامشب هظحال لب وشوخ

 رد دناوت یمن تیوها تیحژا یلو

 یسران یاب هلیف ضد او ء هک ربخ نی اد

 نیاهک تسا رظارد دب ایم لیلقت

 شداوع دصدد تسبب زا هتذگ لْذم

 یاربنیارب هدالعو بام زواج
 یدادربءایف یاه ویدوتعا سیحات

 هنوگ همه نادنماضاقتب د.ردج

 دوش تدعاسم

 بی وصت همان نیت ۲ نيا هیشاحرد

 لیاسد هاگ رههک ميناوخیم هدشت

 توجرهزا وبدوتس| كي رود ملیف هبچآ

 دها وخت لمعب اهكمک نی ادشابن لماک

 سیحأتیارب هناور ی دودهژاودمآ

 دهاوخ یراددوخملیف هیچ" ووب د وتسا

 دش

 راک زاغآ رد یسدان یاهایس

 ایلاتبا یامنیسریخا عضو, ید ودح ات

 تیک زا رظاف ره تشاد تهایش

 -ملیف ؛دوشک ودنیا ددیزا-ءابف راک

 اب هکن ۲ ذاسب زین ینابلاتپا یاه

 هینجچد دش هچاوم+هاهدیدش لابقتسا

 ادیب اد یدوسرپ یبساک و تراجت

 یدادهبامرسو رجات رههکدندرک
 شا هب اءرسزایتح-قدمآ رد تسک یارب
 وملیف هیهت دداد

 ناد تخادنایم راکپ
 نانچ بانی یامایس تءنعب

 وردرتسا س
 یتسرب

 س لو لای. پیس لو لوس همان نی

 ( یسراف یاهمایف ضر) وع ض
 مس از تا,

 رضاح لاح رد دوشک نیا ِ وا

 دوخ یاهءهایف شو رف دا زاب اب یقع

 زا یحراخ یاه روشک هیلک ردار

 زیام یامثیسمضو تسا هدادتسد

 ودن نیمه یدود-ات راک زاغآ رد

 ی اف یاهملبف هکن ۲

 هجاوم لابقتسااب
 2۱نسم یتعپ ؛دوب

 یلخاد دا ژاب رد

 یتفکنه د-مآرد و دید رگ

 هلصافالب ثخا- نآ ناکدنذک هیپ

 سیسأ:

 تیقا

 هه رب ویدوتسا رود و

 شراءاءیس نا رادتس ود و نادنه رنه

 ن-؛ا دانک وهشوک رهرد و دب درک

 اپرسب ویدوتسا اهدصو هداهرهث

 س یمهک یرثا كي رهردو دیدرک

 یبالقنا «املیس یاهو تعلص رد یتسیاب

 تف رگ دا رف هیهن تسدرد دیامنام

 ام نآژا-.1یف همه هک ةن قاهدا نیا

 هدرب یورب ناشیاهلیف هکن"۲ زالق

 یسدافمل ز رهمهژ ونه و دنتشا ددب اب

 لوصحم شیان ذا لبق

 ی دف راکهاش! روشک با یاهنیس

 یاوس یملیف «یندشن شوما رف رثا

 .ددادنآ ونع یسزافیامملیف ریاص

 دد یزالبف مساپ هک یحاض زا

 رما نیلوژسم دش ایرب روشک نیا

 تشاسناش راداوو درو آ دوخب ار

 دنن زب یتامادقاب تسد ًایحرت هک

 یسداف یاهلیف نا؟دنذک هیهت ات

 -هتسه آیردق راکهاشداج_ |نونج رد

 راکچ هک دنءیان و دن وربولج را

 یاهماف شراوع « دننکبم دن داد

 و تفد الاب درد لپچات یسراف
 طقف هک دو نانچ دصق [رهاظ

 هبهآ هب تسد دنناوت یئاهویدوت-ا

 نب رثگ دز«

 شزد)ناشتالوصحم هک دنن زب ملبف
 دسر دروهو هتذاد یرثشب 2

 تدابعب و دریک دارق هماعلاءقتسا

 تسی رداف هک یاویدوتسا ره ۳
 دصدد لپچ یالویهاندزاب یملیف

 ناکد دشا- شهار عناع شضردارع

 .د و رب شراک یب دهد رک هنخآار دوخ

 ن ادوجداب یرکید ددعتم یاهمایف
 هدرپ یدربدبدج + یحالصا مادقا»

 تفرش, هب دنمقالع هک یئاهن و دآ
 دندوب دوشک نیادد امذیص رنه

 دندوشکتن شخرک و تیلامف تسد

 ِ یا میل

 :ریدچ تالومح+ناخ هب و
 ۱ و و ۰

 یا و دندرک رها
 ۳ ار یررد ری دصرد 1

 1 الغ او تغاعت
 یاس رز راک هد ی

 زی ِ
 یا در اطم

 را حرطاپ تنس قباع ی
 ر شان تس زا

 ساخمد ّت
 هو چت نامز زا هک دن اهدوب

 ۳ ها نونک ان یداف مل
 .تسا هدماین ددب اه ۲ رد

 کی یارب هک میونث یمت ۱
 من | ددا های تءاصتف
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 نم 2
 ار شر" دیس ردارو ربات

 سکه و دنهدل قصد 9 ت

 دچم ویووتسا سیا صق هک
 دنیا هگلیک دراد یدبدج

 لیا و یراک
 اک بوخ ملیف داج,|یا رب

 ردنایمه  هنا, درو آمداوس كنبع

 لیم یدوز_ هکدز سدح دوشیم

 -امتیس 4۱ هدشمایف یاب, زاب بش همیخ

 رد و دش دهاوخ ریذا رس امیاه

 النا>اهابنس یلقف نایحابص کیلاج
 ۱ كرز- دان آن

 اب دنا وت یم
 نیا ش

 یدینپ* نا زا-م

 رگ گردم د یدام یاه لک ۳

 نت وعام یاهایس لو تاماقم

 دودواسا تالوصحم

 راتیاو دنپ ام ثادح |
 :شیامءا یارپ
 شش وغ ی _ك

 ۲۱۳۸۶ لب یجراخ یاه روش۲ رد

 ی -اندو" لاپخدب مدآام - ۱ تسا

 نبات مرداودیما . مگس نلاب

 یاثیس دداعفاو یحالعا تامادق|
 لوح یسداف ياایا مش دام
 ۳ مگ فاوج» دانآ ات درو[ دی دب

 دا ید ددرک لی ات
 ۳ فدک هجو رب هک دشاب

 او بیس طب ض راوع

 هی زا یلظاف رص نسدافیا.دیف

 و امن 9 اس هام دود ۳۳
 + تادسحا راکب

 ریاپ انانن یراث ۲
 شب هجا ۱ ده

 حب

 تسد یدد ز»

 هیت و وی دونسا

 و
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 یلارحب بش
 یستدص را دم هرغالاپ
 رد 4 یا رجب بش همان رب ! قب

 نیا ۰..دس«آ 4:۵: نارب رنات
 (ی-چانوبانآ) رثا هک همانشپاب
 ربرحت یلایلاتیا یاناوئ هدنسپوت
 یدمگ هبنچ رهاظتروص ردهدب درک
 هک تسایرث و«یداقت ۱عاددیل هدراو
 هیهتنآ زا مهیبلاج ملیف اهیل ابلاثیا
 مانب لاسما ناتسبات و دسا |هدرک

 دد هدرادذگ شی امنب < هب
 ار ههانشیاما (یدب

 زاع»

 «رب )وناپ
 اردوخ راک و هدرک همچرت یسدادپ
 .تسا هداد ماجاا تفارظاپ

 ((یرفعج) )۱ همانشب امن نا زیم
 -نیرخآ > همان رب وددنن امو دشابیم
 یلاناوت «كاد رطخ جیپ و ( هظحل
 ناگشیپ رذهتاک رح میظین رد اد شیوخ
 نیا نانکیزاب ؛؟ تسا هداد ناشن
 ناوتاب زا دنت رابه مه هعانشام

 هزیمهت و یمعاع_دازرهمس هدیخرپ
 هلن راس - یرفعجنایاق آ ومیرمو
 نایمردو؛ینامو شب ات نایچک +

 دازرپمو یمصآعناون اب یزاب ناشی |
 .تسا دیجمتلباقو یوق كنراسو

 ناکشیپ رتهرا یسکع هحفص نی ادد
 روکذم همانشیامن رد هدنک تکه
 و دسریم مرتعم ناک دنناوخ رظنب
 دید ژاب یارب هتشذگ هعج زود
 نیازا نادنم رتهو ناراگن همان زور
 نایاپروو دعآ لمعب یت وعد همان رب
 راضح لابقتسا ددوسم هک شام
 یبلاطمالا و رنک دیاق آ تفرک را رف
 سرصضب و همان رب نیا وروم رد
 نینچه و همانشب امن یداقننا تاک

 پورت و «یرفعج یداکمه هداپ رد
 درک یدا رخ نا رهت را ثابید
 لسب یلاریذپ داضح زا سپر

 دم

 ملیف ناوراک هبب یبیطخ
 ! هو ریه

 -ریورپ » فالخا هرغالاب
 زی زعوو «ملیف سداب» * « یبیطخ
  نآ ربخ هتشذک هنفه هک < یمیف
 دیسر مرتعم ناکدننوخ عالم
 تفریذپ همناخرولعنیا هتفهنجا تر

 زا ملیف هیپت دروم دد ییبطخ *
 | یتمال وورک ءرک اذم ملیف نادر نیل وئماب (وق رث نابدرن) یوی دانم
 لصاح قسا|وت ناشیا نیب تنسیم

 و دش اضم) داد رارق و دید
 نیا ر» یدوزبروت دمریوی ات

 دهاوخ نییرود یولجب ویدوتسا
 . دمآ

 ًایرقت زین ملیف ناکشیپرنه
 وا دنترایع د_ ۱:2 با غتنا همه

 وا انیم) « ( نیش ) ۰ (تدحد)
 ووخارملیف ین ادرگ راک + (شبات )
 و دوب دهاوخزاد هدهع (یببطخ)
 ار نآ یدادربلیف مه(یذا ربش)
 . وارده وخ ماجن |

 نبی هک سا یژودهنچ اتش
 .اطعد و ناو راک وپ دوتسا نیل وُئسم
 ررادنایرج یتارک اذم «دهاژ هلا

 9 یه

 اهنیسم زاتس ص وصخم ۵ اتش

 .دوارگ و م وننبلاطم ودیدج كاساب
 هحفص »۸ رد یگنر ددعتم یاه
 ءدشدهاوخررشتنم (هدنیآ هنفه)هامنمیب ۲۸هبنشکی زود
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 1یث تکه
 ملبف هیت داک هک :قدرم» 5

 هداخ یلک دوطب درب جد
 شات دیهانرنک اهحملیقو تفاپ

 زا یرقچ نرج

 یا هیبا ناوارف ی

 ودوشبم هعاذگ

 نیا رپ 3
 یدرمو ملبق شدرق درومرد هکشا
 هچو نا رهنددهچ < دربیم جن دهک
 عراتن رک زا یک دو آ واهناتسرپشدد
 مرک | دم روبق هاصابنآ باتک و باسح
 دیا هداد لیکشت یتکرش و هد رک
 قآ ب طوبرمروما وملیف شدرفو
 .تساهدیدرک لیفت دویقداص اد
 تسا

 1 دل رده
 مشکل اف هنشدک هتفهربخ ج رداب

 و یبیطخ زی ور, فالتخا درومرد
 دیردش شا رتعا و بیذکت ف یمیف دو: زع
 تاقالمرد یلو دشیم هداد لاشحا
 هتشذگ هبنشکی) و و هک ی اهبق رتم ریغ
 تداح یمیفدو< یچشوکلاف» نیب
 هروصامتدش یفد تیابصع دش

 برا رقو درک هلک یمیفد هتبلا؛دوبن .یوب انس دتهدپ اد ین هیت بیت رفهک

 هدرکم یظنتده| زار ءه رک اذمدوومملیف
 ینادرک راک ًاصخش دوخ تسادارقو

 بلطم نیا هتبلءدهد ماجتاارث
 ام هکیروطب تسا هناعرحم یلیخ
 یوبرانسمسازا یتح میدشن قثوم
 و مدیوش ملطم نآ عونوروکذم
 تاالطا هدنب آ هتفه مي دا ودیمآ
 تارک |دمهجیتن ونآدرومدد یفاک
 مرتحم ناکدنناوخ عالسطاب اد
 ۱ میناسرپ

 ادیسطخو شدوخهدش ءاضنا داد
 نیا هنازا ابنم .تفگ و .هاد ناشب
 یبیلطخ یاق آ مهدیم ناشن الص دنس
 اد هدنب اب دوخهاضما و لوقب هن رکچ
 ین ونامج)رمرد منا وت یمهکتیااب و
 «هدومن تباکش ناشی| هیعت فلخزا
 یا رب نوسجیلو منکبقح قاقحا
 ِ .یتهاو هتالعنادنچ عوضوملصا
 نی رتسکنودب ال مت للاق اد
 ۳ زا دوخ تقوب مارتحا و یتحاران
 یو رانسزا یداد رپمایف لبق هتفه
 . هیهتین ریو مدک_عو رشاد( یلدم .نسح) را «لاحشوخ هثهرب »
 : لوقشم مهرکید ملیف دنچ
 .هجیتشب یدوزب هک متسه
 ,دیسر

 1 ادک هس
 یارب یگالطرصمویدوتسا رد

 یدبدش تیلاعن (!دک ]ای <یلراچ هاع»ملف هیهت
 تو داتفه بیرق ابوکو
 هزار



 كف

 شرف | نیتسخل زا رلک یاپماق 1

 ۱۹۲4 دددولآ باوخ کت

 ۱۹۵۲ < كدزب یاه روت ام و:

 دن دش هداد شیامت
 دو-خ تماق| تدمرد رلک هر

 دوم ندید رهش فاتدیم یاهتب-تزا

 كر زب یاتیصخه و نادادربلیفاب و

 .درک تاقالم ناتسپل نگاهت

 1 تساهدلز نیل اتسا ۲

 -رتنیا لاس زوین وی هناخراک

 هداب زد یملیف دراد رظن رد لانعت

 نیلاتسا ای۲ هک دیدج همیاش نیا

 هنای تسا هدنز یوروشروتاتکید
 م*ذا زیناد ملیف مان و دی امن هی

 هدنب [هامردو هدومن نییعت نونکا

 .دی امن یم عدرشا رنآ یداد_هملیق

 تربل آطسوت<تساهدن ز نیلاتساو

 لود ریب لساد و هیهن تیسگاز

 ناکشیپ رنه و دوشیم ینادرک راک

 هک «رک راب سکل زادنت رابعنآ

 رهاظ یئاکیرمآ رسا كي شهرو
 نی رجاپمزایکی «دوب اک |ژرژد وءدش

 رهاوخ نتفایرد ار نینهآ هدرپ تشب

 رد هتبلاو دی ادنیه مک شاهدشک

 دها وخ مایف ینشاچ زین اهن ]قشعرخ 7

 زیکنا ناجیه هسوب كباب و دوب
 دنهاوخ لیمکناد < شوخنایاب د
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 ! دیدج هیپک
 «یرفداک نم لآهدیادرم د

 دوبل وبیوبدوتسارداهو رثب هک

 نوج ریظن ین اگشیپ رذه افتاب لاس
 روب اک اوا هریاه اترام « نوسلآ

 یعلیف نامه دیدج هبپک دوشم هیبن
 مایلپ وطسوت لبق لاس ۷۰+ هک تسا

 ودش هتخاس هرابل لدرا# و لراپ

 برات یدمک فو رعسیاملیفزایگب

 ان آنادرک راک دوشیم

 ۰ دشاب یم

 تمالعو یوم ترضح

 ٩ یدب
 کژاب تلم. هک نوتسه نوتلراچ

 كرزب ملیفرد یحوم ترضح لر

 یوم موم مو مو نم محو

 تساب قریظن ین ترپش«نام رف هد

 لاسروین و: ینایمک ردنونک |هدرو]

 یا تناج و زلو نسدوا نافتار

 یزاب لونثم«ید تمالعد ملیفرد

 ۰ تسا

 ین انجرث | كي ملیف نیاناتساد

 زاد نسدواو د و ریمرامشب, جیهمو

دهدهع ربا رن 7 ین اد رگ راک اسدی
 درا

 یل تناجتکرش هجوت لیاق هنکت

 هم مع هم
 ادوشیمیمکس «لاک اب نروا»

 رس,ه و «رنویلیم راکشو ملیف فورعم ةراتس (لاک اب ندول)

 و«توبکنهرات» ملیفرد تک رشاب یکزاتب هکدیق (تراک وب یرفیه)
 ناک در اتسزاهکشیا یارب و هدومن سک ین ادارفترپش «دابرب یاهتشوا>

 غیددیب اددوخ مادن| دشاب هتشادن تساک و مک یزیچ شیوخ فیدربه

 ودتفا لوبق هچات . . ۰۱ تسا هدراذگ < ؛ ناتسودرنه > یاشامت

 ۰ ۱دی رظن روهچ
 و یوم صه حصم وو وو مو مو هو وو وو مو یو یو وج یو یو هو

 ۳02 مچ

/ 

 هفب رته نیا اریژ « تسا نآ رد

 لب هسک درب مامت لاسکی تدم
 وءوود یریک «دانک امنیس)ا ینتسب

 رونکی واب « یرافاسو واملیف

 روام هتشذک لاس هکدوبر

 دیدرک شیامل

 داد دارت ذا یل تناج ملیف نیموس
 تسا لاسدوین ویاب وا تدمل |لیوط
 رگیدمب«ملیف دنچرد هدنب ]لاسردو

 . درک دهاوخ تک رزین

 ۱ یگشیب رنه و كاکچیه
 یاپیمصت و تیجه راکفا زا یکی

 هیهت هلکب نونکات هک ریظنیب

 ادیاش هدز دوویلاه ناکدننک

 كر ردكاکچیه درفل ]نداد تک رش

 . دشاب یم ملیف
 و دنسانشیم همه [ر كاکچیه

 رذگدوز یاه هعحرد اهراب ارو)

 تیفو رم*نب | یل ودن | هدی دش اهملیف

 زین هشیمهو هدوب ینادرک داک تاعپ

 ی انجیاهملیف نادرگ راک كب نا ونهب

 هک تسا برجهاذل تسا

 م یدبتمالع

 هدوب رومشم
 هیبت زود لساد و نیرک سا رالک

 «(ندب رب هاگتسد و ملیف ناک دننک

 شقن یافیارب ینیم یدادرا رقوااب

 عوصععو دنیابنپ دنم ملی لوا
 هدجهب ملیف ین اد رک راک هک دنزک دیق

 ایآ نونکا :تسایارگ-ود .صعتش

 کژاب اد ملیف نیا اد كاکیه

 رگید یکی ربخ نیا ابو درک ده|وخ

 با لوبعم و فو رعم تاغیلبتزا

 ؟ دن ادیم ادخ دشاب یم سغش

 ربخ رک ا تدوصرهرد

 یلاخ راک هجیتن دشاب هتش

 ترا

 اد تحص

 درب دها ون فدا زا

 ! تیب رتاب مد[
 ددالوص | نومیل هاجدنروکیم ۹

 یک تپب تاب درمیلیخ یکدنز

 هژاجانوپ -فوجیهو| ۰ تسا
لکیما هقشاممو | رسهاب وه وه

 ۱ د

 رآ 1 دد هک دن ر

 آلا یناوتین تیم هيات ادورف
 !وتیمن >یراد ربمازف نرم
 ۳ نبهاوف نوص

 دفیم )ال تقوره «یزب زکب

 شرف آرد ار نوسیلآنوجوا
 ! تنکیم تادرگر اکب الت دسوبو



 ۱ اش هژاجااب هتبلا

 نادرگ داک مولعمدا رق زا اربز
 یکدن ارد ( لداپ كيد) ملی 1

 ْنب
 نوسیلآ نوسجرهوش دباب یمیقح

 ۱ دشاب
۱ 

 بی>ع هزوس كر
 مان دیشروخدد یاهرب رد

 لپ د]دطوت هک ایریظن یب مابن لب داد ط-وت هک تس

 رذه هدعکب تک رشاب و هل
 هع

 واز

 نوتن وف نوا نوسیم زهیج ری دنم رذه

 یئددودا ین دلکیام«تا وفالب یراه

 دوشیم هیهآ زنی نوج و جیددن او

 ی اف وط مایا نی ادن دقتعه رها نپ راخان

 شی امن, هک یماگنهاکی رما رسا رسرد

 ارب ذ .ددو آ دهاوخ دوجوب دب آرد

 لاح نیفردو بیجع هژوس كوا از

 باخت ادوخ ملیف یارب یکان رطخ

 هک دهدیم ناشن نآددو هدوب

 بوبحمب تسوپدی۸- نز كب «وکچ
 تعوبهایسكياب و هدرک تن ابخدوخ
 . دنک یم هقشاعم

 كخش نودب یعوضوم نینچکی

 اد یئاکی ر-مآ ناناوج تاساسحا
 دهاوخ سجومود رک دهاوخ كب رحت

 یدی دش تا رهاظ*شرامن مق وهرددش
 دریک تدوص ملیف هیلع

 -ملیقهاگهاک نونک ات دوویلاه

 ناتسویهایس زا یدادف رطب یئاه

 یاءددنک هیهت هاکجیهیل وهد رک هیپت

 یتقیقح نینچکی تساهد ومنن تارج
 . دنک نایب زرط نیاباد

 هام یاهملیف نبرآ شورفرپ
 رد دلا ره رچکی, نشوم هلجم

 نماس)/ تل هوخ هاش لر
 رد اد شورف نب رتپب هک یلاپیلیت
 جرددن |هتشاداکی رمآ ردربماون هام

 بیت رتب اهملیف نیا « تسا هدومن
 مهام و هدشرکذ ءاب فلا فورح
 :مینکسملقت اجنی ارد بیت رت نامه

 لوصح« < هناتسود قبوشن»

 رلب | ومایلیورث | -سا-یتدآ دیالآ
 و ربوک یراک : ناکشیپ رثه

 رباوک كم یتورد

 رثا -راراو لوصخم «لوف»

 سن ویتسا جدو
 هرولیت تب ازیلا :ناکشیپ رثه

 نیدزمبج و نحدو 9 هتووه كا

 لوصحم < یکدنذ توچ

 دانگام لوصحم یامهالک وا» ادن اف یرثه
 اجدنج زا ربخدنچ نامی ژدرفرثا

 هرگن هشیب رثه سنالابكج ۰
 هک یلانچ یاپملیف تعب ردب و

 یركم نوددوک ناگکیب رثه

 گاب دولک و

 لوصحم « سا اخیالط كالب دا »
 ماهب را

 شنیهودو یاهملیف ناریادد

 برمی حبیب سس بس مي يييسح مي يجيحيت ناشن اد« نیش» و (یناپکا سرتدو نیوگ دداچب ررنا -اییملک

 1« مایخرمع» هقوئعم

 «تتوماداب> یناپمک لبق اهتدم ژاهک دیشاب هتشاد عالطادباش
 تسدرد یسناریافولیف «مایخربعو یاهقشهویک دن ز ٌهراب رد یملیف

  تشاد هیهت

 ودزاد هد-پماد(مایخ رمع» شان (دلیادلن رک )« مایف نیارد

 امشّرتشیب عالطایا رب .دیاامنیمافیا !دشرادافو ةقوملر(تکاباربد)

 یاه هوس داهنز | تا < مینرف هفوسو نیامینکيم هفاّشا
 ۱ دوش هابتشا مایخنامز

 زا وهد رگ یزاب رفن

 تروصتبارد

 دها رخ سکچیه تسن اوست

 هاب سعشود نب !یاجم دهد س

 می دیمهقت ام تپجن
 نی اناک دننک هیپن

 باعت ااب وهدشلصتمار تمحژ هبه
 هداس اد دوخراک رگید هشبب رذهكب
 ؛ دن |هدرکن

 عید لود تو
 ملیف هیهت رد هکبصاغش
 هزیاج دناتفاد تسه

 فرط]| هک اد «رف وتسب رک > فورمع

 اکیرمآ كيلوثا نویتاحور تئیه ؛
 دندرک تفایرد دوشم هداد ۱ 5 /

 یتدم«نازاس ناراب» ملیف »
 دنچ ووو هدش شیانت هدامآ شیب

 یورب زین اکبرمآ تدزب یامنیس
 دیارج باغا و تسا هدعآ هدرپ
 روتدویپیهنب رتاک اب آ هکنیا هداب رد

 تسدب او لاسا راکصاه زی ام

 ,دنب اشیم تیحص ریخ اب درود

 ودنارب نولزام لباقم لر +

 اکو ت یکیمهب «ادانویاسو ملیفد»

 دیدرکل وجمین وباژ هشیپ رثه

 یا هقباسی و بیجع تبقن وماپ «
 «لوردنا كار ملیف ریکنماد هک
 یداد ربملبفیاهبن امک بلا هدیدرک

 سقدنبا ؛داب دد یملیف هیهتب تسد

 ,دن |هدژنآب طوب رمكي زوم وناگن اوبد

 : كار, كار > ناوتبنایم نیارد

 هب> و «]-یس-ید لوصحم «كارد

 «ایپملک لوصحم «نزن_هب رض كار
 تكیکارت[ دناوتیمن ملاخ رتخدو

 ,درب ما اد سک و فلوصحم دنک

 هلاره رچکیب نشوم هلجم ء
 رسا كي اد «كسو ره هچب> ملیف
 ات دوخ هلاقم ردو هنسشادن بوغخ

 و هدرک هلیح ملیف نیاب یاهژادنا

 هتناد درومب ارنآ هیوت هلوصا

 ساضشا نبا دوج واب_یلو .تسا
 ملیف نیا هک دننکیم داپظا علطم

 یلادارف تقفوم شورت ظاحا زا
 دومن دهاوخ بک

 (ابنیسراتس) هلحمراشتن)لاس نیمراپچ زاغآ تبسانمب
 هک دوب دهاوخ دنعنم ازالپامنیس نلاسردینغج صوصخم هرامشراشتنااب نراتم نمهب ۴۸زور

 مرتحم ناگ دنناوخمومع زادشدهاوخ هتشاذگ شیاىف ضرعمب یهجوت بلاجو یگنر امت ملیف نآ یط

 دمآ دهاوخ لمءب توعد نشج نیا رد تک رش یارب امتیس هراتس نارادتسود و

 نیو



 سس آش رپ

 رس ؛ناترک رک
 اعا رب یک دزب ,ستات و هاب ,یسالع

 یهطسم  رطب اهر وتک ۲

 واکس

۳ 
 تل رج دن شب وخ تو

 تشاوا و
 - یع ۰ هشیتاسا دوو مشی «لاح . .دب

 «یزاسشیف رک ردیرکی نفس ره
 تسالهقیح ز یصسو لصنادس وا

 "بوس امت ملیت ناو رک را

 هک دوی ههاوفع نی!نارکد رکبو
 مهر ومهردا رو وخ ی اپن وسک ۲ د.

 تاقیض و تادیعت راتفرک , ورک
 جد ۱29۱ نی دود هک هوش یبحاووم

 دزاباون ۲
 شخ رچهزأب رو" رد دیو هلاح

 واه تکارتو یدوسعو یتتنا یا

 هد ٩ نبود تاک رحرکی» مات(
 * هکلب - تقر دها وضن ورق هتیدعا

 نی رت یلصاهک تقابدهاوخ ییاز]
 تسفس زا ترایع هک رو رخ هو

 زا یلاع یاه لر یانیا!تمدوآ

 دهد ماجنا دشاب شارگیژاب

 یت اکمددا » ناد رک رک پوکسابتس

 دارف رتاتو انیس یاه کت نی

 دهد
 یکدزب یداز۲ یو رتاحج رد

 اما؛دداد<یبناج تاکرحو درومرو
 یتاساسحا تاریتاتدیام شوعرو
 دشاب دقاف (راه بازونک

 ید + یلوممم یاملئ ود

 «تسه پازونکن درک هضرعهب رداق

 نویز ویک دوم زد دیابان

 تیجرب یاهنسرد شیاهروتک ۲

 وهتشاد یدایز ساوسو + میظعو

 - درب راکب یتادارق تقد

 یبوخطولخمپوکس ادنساما
 تم مه :تسا لئاسنیا ودرهزا
 تسحر مهد دراد دوحو نیپ هد رب

 هراوهابسرقت اص هتحم «کتا

 رتساک یاق [ شاکیا) دشاب بازولک

 امتسدب یرتشیب حی رشت هرابتیارد
 هن پازولک و ؛ ( ۱۱ دندادیم

 ات همای ود زاهکلب : درتگكی زا اچ

 ۱ دحاو نآ ددروتک ۲ ششیتح

 + بوکس انیسملق نیلدارد

 سک وف تک ر ش هب قلحتم » رلاک ینکت
 هک «هقرخ»4موسوم ۰ متسینرق
 ۰ ده راذگاد نسینآ یتادرک راک

 دف اوتی هک دراد دوجو یاهحص

 دارق هداقتسا دی
 و

 + یتطاق خب کای شه رم

۱۹ ۱ 

 | رتساک یرته: من

 : مجرتم حیضوت
 رم 4۰6 رخ هموموسد وخ

 رتس# ی ره

 نوت ات میدی» نا رهترو
 ۶ نآوسب وآ

 دش امتیسهب طوبرم

 ره ۰ تخادرپ ینادرک راک و
 یا هک

 یاپملیف یوادعت

 بی جی0 وب

 ۱ رو حالطماب ۷»ِ»ِ_ِ#سسصسجحصسسسب ب5
 ود هتک یف رعم « ریکیهام رتیپ ض

 دوتکی وونت رب دزاچید «هو رکن ایم
 فضرشفلاح دنته عدم روبتام

 یل وصم ملیق كر رد هتحص نیاهکم یتک

 ادتب | نم تدوصتی ارد .دشیم هتشاد رب

 هک مدادرب لیوطنالی كي تیایم
 -یما ژاب فرطب هدلها دهدناشن

 لیوط نالب نیااب هتلا (ض) دی[

 تیابیمدم (دشیم انب مه هحص
 ودریگب زارق رت كيدزت نیرود

 رفت داهچ رهز|یدارفن | نالب نی هنچ
 الاتحا و ؛هحح یحاسا صاغخشا

 نادمدود نکامازا یلح نالبدنچ

 هک دوم مزال تقوف ۲ .دوشهتشادررب

 دارفافب اجزا لسلاسکع نالپ دنچ
 یاهمالب سبص .ددرگ هبپت مه هدکهد
 :دم ایم راک رد هرقت ود

 وویتامو نترب -ین رو رکاچ

 هرکاجو نترپ
 سيب سست جسم سس

۳ 

 امنیس هراتس هناخناتک

 ِ ۱ ۰ ترور

 پوکسامنیس یاهملیفردیناد کر اک

 ودص رد سک و ف یناببک هکیاکص

 و ربسرتساک یرنههبارت آ یتادرک راک « درک

 «همانزور هدنسوت و یتراجت شات هثر

 وم لیلد هجوجیپب ۰ هجرت نیااما

 «تسین « دنکیمجب رشت دا هکیوحتب « بوکس اضیسیهای

 تب هر رج جرج ی

1 
 | شویراد ریزه: همجرت

 پوکسامتیس لوصحم نا وا هی

 وا زا ۱د<لجی رد نم یوص رتخد و زی آر یخاهک

 . تساهدروآ ووجوب یع هتسج رب یاهن نوک

 یاهرا دراو

 یب وت وب زانسهب تسیادوب و نی و « نیل رب زاهد

 دعآ دو ویلاههب چپ

 تسشیادریک دارق ناکدنناوخ هچ وتدروم العاک دیاب هک

 یوتذا سپ اد رتسک اوتیم هک وشیم هجرت تهج"آ زاهلاقم نیک

 .تسن اد رظن بحاصدروم نیازت هژو رماء پوکسامتیص

 صوصخ ددوا تاب رظناب امتقر

 نیا هش دارق هکیقوم اما
 یداد ربملیق پوکسامشیس هقب طب هنعص

 ناکم كي رود ادنی رودنم دوش

 رکید و متشاذگ یزکر مو یساسا
 «مداد# ها ودوخب نآ هراب ردیرسد رد

 كيترومأن ۲ نیبهرذ هکییاح۲ زا
 نویک ۲ زا یعیسو زادنا مشچ

 هناوتیم نایچاشاع «دنکیمطیخار
 فرط زا رویتامو نت رب هک دنتیب

 یندورکاج مقوم نیمه ردو «پچ
 دن وشیمهتحصدراو «تسار فرطز|

 ولجب فرط ره امهتیمسچ هک لاحرو

 عورشرکاج بتسایو رشیپ لوقشم
 و دنکیم ندرک قطن و ندزفرحب

 بردار رگیدیساساررفن هس وواام

 هظحالم ؛ میتبیم پا:ولک هتحص

 «ی»تیحصب تیناپت ]ملا سکع
 دوطب مهاد قطان اش هکیلحرو
 .تسا رف رث وم وایس «دینییمنام زمه

 ناتسادهد

 ردن اسکلا - لودل اکنیکسرا - وب نلآ راگدا

 نیکشوپ

 یرکف رهچونم
 هعوسج» ًاریخا

 - یرگشل زیورپ - یاسرابشر_ک + همجرت

 ناکدنیون زا یزغ.رپ كوک یاهنأتسد

 الجمرتفدب ن[زا هخسن كي وهدیهرک رشتنم ینابی )و هلچوک مطقددنوف
 حس هدشلصرو

 مینک یم هیصوت دوخ ناکدتاوخ موسباد باتک نیا هملاطمام

 یعامتچا و یکنهرسق تامدخ رد اد باتک نیا نیجرتم تیققومو
 » متاهاوخ

 - 1 هحفص

 بشاب هجوت
 مورب قم وا
 0 مراداو تک حب اد میده

 رب دادمتسا کم ۱۳
 زادرپ هحص رد ن

 ررچاو ی "۷ ۶ تسنها
 ووشب.لوا زارح تی

 ,نرود هکنیا یاب نم
 , کز فرطب هک مرادا و

 رم وازا یپاذولک « هدرک
 ۳ اهر وتک [ تک رح

 ری ووو فرطب هک منکیم یژادرب
 ها اژولک. هنشاد رب مدق
 عسخا یژادرپ هتحسدد مهم لصا

 زینت و ببت رت یدوطنویسک 1 هک

 الباک یچاشامت هجوت هک دوش _هداو
 هنسم رد 4 داج رک رم رب زکر تم
 . دوش

 یهجون بلاج تاکع زا یکی

  یاهملیف یئاهرک راک دد نم هک

 نیاما هددوخررب آب بوکس امنیس
 یتح * رات] لیبق نیارد هکت سا

 «یزاب» دباب مه اهرکشل یهابس
 یاهیکر یت واههکل رکی د اهن ۲ .دننک

 هک دنتسیپ یا هرهچ یبو لکشیب

 دت ریک ی اج هنیمز نمعر»
 همهبوکس انس یاهملیقرد

 سوک و غ رد «تاقوا هر «سک

 رد < هقرخ > ملیفدد دراد رارق

 دوج و رگشا یهایس زا زه جنب دودح

 راک تمهاب نوچ نمو ؛ تشاد

 كني اکیاب «مدوبفقاو ملیف دداهنی|

 ابن اباد یتاکن و مدرک تامالم ناش

 < پیت ده نم . مدون دزشوک
 جانحم رونک ۲ هب«متشادن حابتحا

 (دوب

 - پوکس امئیس : مک هصالخ

 رب ندوب یکتمژا اد نادرک راک

 و هرادبم زاب روتنومو رادرپلف

 هکنیلو « دهدیم یناهیدازآ واب
 - هه یداذآ هک تساج نیا

 رب جنب مه دیئاهتیلوتسم
 بوکس ابنیس میلیف نادرسک راک
 تونم یاادرب هنحص ثردق دیاب
 ثوبب زوپیک كيبکت « رتاتت ننآ
 ۳ سس ژا رط ناماج

 ویههد رپ رب ش راک

 : توت تا وین اث شن تردق و (دش

 ۶۳ هاداتما هداوضهک ار
 ,دژاس طولخمو عیجدوخ

 یاه كيتکت » باتک زا همج رت

 بل راهف رط زا هرشدنم «امنوسدا دج

 ۳۱ رپ موم ریدر یلگبوک
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 دد نوستکات هکیدوطنا م
 + ره هکب وبحم ناک دانو ناکشیپ رب زا یهودمم ؛ده زجب؛ هدش تپاو ملیفخدن زاس كلامم ریاسو دوو ام
 یئوگ و دنداد لانتفا یراسلپ راکب اهوبدوئسا ددیدامتم نایلارب
 عشداب لقا یقباع دنکیمن بورف نان رهشو تیفنوم ؛رانس هاگچیه

 روجن و هدیشک تسد نگه ملاعذا یزیکنارثأت و دوآ تفر

 «رک لا ربخ|ناک داتسو ناکشیپ رتع نیب ۰ دنوشیماضهوپدوتسا كرتب
 نیدلاو اب هک یتغاونکی یکدنز تلعپ مهن [ناشنادن زرف یهاگهاک
 یفصول |دب | ز هقالع و تقعدن | هتشاددوخ
 تک رش و یکشیپ رنه لفشب تبن
 ناشتدلاو هک دن |رذگیم یها رب مدق ءرخالاب و دننکیمسح دوخ دداپهلیف
 نیا هنومت + دتاهدوب هدویپ البق
 (رسپدومیرابناج) «فلخ نادنژرف
 اد یگشیپ رته غوبت و دادمتسا هک دنشابیم (رسب سکنب رفسالک ود) و
 زا رتهب رکا « فلتخم یاهلیت ر» و هدرب تراب دوخ ناددپ را
 مه اهنآ زا رت تیمها یب و -تسیدن |هدرکل یژاب دوخنازدب
 ۱ دن |هدوش

 نب رتکد زب زا كشیب هک یسیلگنا هتم رتهزوتک ۲ < زلیمددان رب »
 اریخاو ددرکیمبوسحم ناتسلگنا یادنیسونوب زب ولت و تاتت نانکییذاب
 وزر] تسا هتسج تکرش «كید -یبومومانب (نتسوهناج) ملیق دد
 اقافت . درک شیرخ رایتخا رد اداهاستیسدرب وا دوخلنم ید زین < یلاس» شرتخ هاهنت هک تشاد
 زومر هک < یلاسو دش مه روطنیمه
 تاشی امن رد یهنچ ادتب ادوب هنومآ شدنمرته ردپ زا 2 همزا]نونف دو
 یقرت)یدک ماینرد یشقن دون ۳ مدرمرظن بج نوچو درک یزاب
 :تخاس هدنذ د شردبمان وتفرک هدههرب (یناب

 (نید ناچ) هلاس «هفه رب
 هک (درونناچ) فررعم نارک ۴ طسوت اب نیل وا( نیتاب) دوبل نرتس و یاپبلیف ریهش هکیپ رنه

* #۴ 

 عج مچ

 یهبذق رام و یسیس ناتسود زا
 لاجملبق روووشم بوسحح شردب
 یرتسک اع لب وططخ و یداقت اویدنک
 رایسب ملیف نیا دد ید شقن هک دوهت شوما رف هتبلاو دوم تک رش
 ی رهشنادنج ودوپ تیسها یب و كچوک
 وا دمتساپ هک (دروق ]دید گن و !بیصا
 ار وا دو هدرع ی (تاپ) ی را
 او رتسمو ریظن یی ملیق رود رکیدراب
 سپ تقیقحروو داد تک ر ش# زن رب

 دید رک ییگشیپ ونه ملاع هد (تاب) 3
 (شلاو لوت (د] یدوزب تسار رق
 ملینرد ار وااشی-هربخ نادرک زا
 تک رش < هكدرب نهآءارو بلاچ
 ههک هیات ربخ هکب قبط و دهد
 1ر تا شقن ملیف نیا هد (تاب)
 هومن دهاوخ اقیا
 زدیج) رتخد (نوسیم هنلئدوب) سا

 گی ا

 یرمگتن ومتازیلا
 رو .داتقا اهنابزرسرب ( نیوناج) رسیمس| کد وب ملیف نیمهشیان زا
 ء[رمه (تاب)« هتشذک لاسرخاوا
 نو زفازور ترهشو تیقنوم تهاب ودونایب ناپج رد یدابژ یاغوغ هدنآ و دبآزا «نیهوةیابه یر| نیدقنم رظنب هک لیف نیا درک یژاب ناکدننک وجتسچ» هب موسوم (در وقف ناج)راکهاش رد (ناچ)شردباب

 ی بیا هعونع-

 دها و تروأق دنا هتقک یک امتیسنی هقنم
 اشیح ملاعرو | ردوخ ردب یاجهک دو
 تسویدامرته رد نوچ و تف رکه ده یکچوکش قن شردیب یفادرکداکب شروامناقتاب «هچب> ملیقرد هبن رم نیتصت (دنلتروب) ؛دیاسن لافشا
 یبوبحم ناکشییرتهاب «یرتسکاخ لنالف سابل رویدرم»ریظنیب ملیفرد تسن)وت تشادن شدی (زمیج) زا یک

 دوخ نیدلاو زااد یگشیپ

 دابو ردب یاج رنتهرداق دیدج ناگشر ره ب7

 جو 25 9 ترم و 2+ مج
 و وجو

 ؟یدنک لانشا امتیس لاع ردار شب وتسد

 درفبج) و (تییدوکی رک ) نرچ
 /رییج] شرقب مات دو دهاورداخ هک دهوناش و دنک افی!یلد/ زن وح
 وزاسنادواجار

 رتخد ( یرسکتوم تبازبلا)
 ووهشمهشی ره هاسراپچ هتسب

 اف (ترباد) شردب هکنیا ذا دح وو رک یزلاب « دنکهع هب دهی رسکتت وم - تربادو و «یناقوفژادد لثم
 نوبزپولتب ودومن یریگ هرانک تیم
 رسدنشعو سیب دود ادوا درب هاتب
 نوچ(تبازیلا) داد تک رخ «هدخ
 ناکدب زاس وا .نالالد رظل تشاد یتتشادتسوهو ایی زرایب یاه رهچ
 شف < رت داو ناددارب » ین پک هدو دون فوطس دوخپ اد یدووبلام
 ناتحعرو تارطاخ و تنرک هدیع رپ «لچم یلب یماظت هک احمد ملیف .دد اد (ریوک یداک) لباقم
 شردب تیوبحم و ترهش نامژ
 شن اهنقالع رظن رداد (تریاد)
 هو ون هدن ز

 وادعتسا اب و ناوج رتخد
 ,شودب لفش زین ( یسامان ]) ««تشهب رشو ملیق هثیب رثه(یسامدت وی د)
 ةوود و تفر ناتساگتاهب (ان1) هدوع شردب نیگناج دهاوخبمهک تنگ ن اراکت ریغب ودوش نابود د
 یتاپنک و تخوم] | ر تین اما رو سالک
 م لیوط یدادرا رد «ملیف نمد
 .تخاسدقمتمیواب تدملآ

 یگتیب رتهوابتیب ودروخار شردام  بیرق هرخالاب یسیلکنا فورمم  تراتم (دووک ال تراک ام) هلاح مدرن ابرتعد (دووک لای وج)
 .ووذک مدق

 2 ه > ملیفدد (ایلوج)
 یژاب (لکسنانآزاب <نم
 ] رتخد لد ملی نیادد
 نیل وا نبآ .دیانیماقیا
 |یو ؛دورکیبف بوصم
 "رکو ملیف هد ۷
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 ناینشور
 تتت

 -رنهژ| «نابنش ورمیحرو
 رامسشب روشک دادهتسااب

 هدش دل وتم یولپب ردنب رد هک دی ای
 «تسالو >دد (۱۳۲۰) لاساتو
 هرخالاب ات تسا هتشادلافتش |لیصحش
 هطسوتم تالیصحت هک هدی درگ قوم

 تن

 دناسرب ناباپ رپش ناهرهاددوخ
 اب هطسوتم مود نادودزایو

 سدادم یرنه یاهتمجن ادد تیلامف
 ندادن شن رئارد ناتسربدمجتب لاس دهد دیدرگ یگشیرنه هخرعشاپ

 یناتت نیلوتسم رظن شب وخ ها دمتعا
 یارب و درک لجارناتسرپشت ]یاه
 اب مهواودیدرک توعد رتاتبیزاب

 نضودومن لابقتسا تومد نیازالیم
 دوب لوذشم زین رتاثت ردیزابب لیصحت
 یارب (۱۳۲۰) لاسدد هکتیاات
 و دم آنآ رپتب ماظن تمدخ ماجن]
 ردودش راک د نام نارهتدد هرغالاپ

 یدابج| تمدخ هژات هک ۲۲ لاس
 رتات نالعاپ ان دوپهدش مایتءاق
 تشیاهداک ماجنادوجواپ هک رثه
 ناب دیدرگ لیطعلاس دنچزاسپ

 لماک تیقفومای ودرک هعج| ومرت
 و تفای قیفوت یدررو ناحتعارو
 ودش هشیپ رثه ًاسراف ] بیت رتنیدب
 یاهررتاتددنونک ات و۱..زورمااجدک
 و ون دداهب و داذرهش ؛ یسودرف
 نارهترتات ددمهلاسکی بیرقالق
 -هعانشپ امت بلغ] ردومدومتتکر ش

 رسسخ |لاس دنچ دو ک فو رمسیاه

 ملیفدنچ رد نینچمهو هدمآ هحصب
 هیشژوسخ وناجرم هلجنم سزاق

 یلک روطب و هدرک یزاب دشخردیم ۳9 ِ ی
 دوخ هادمتسا دزومدنچ ردسوصخب

 یکشیپ رنه
 یا هجب رت شوخ مج رتم و هدنس وت

 داد ناگنار
 رب هوالع «ناینش ور و

 سیب نیدنچ نونک ان و دشابیم وب
 زا یضعب هک هدونن میظتت وب رانسو
 یدا.تسا هدعآ ردشیاش اهنآ

 رهآظن نودب و یسمص و لوقحع ین اوج
 مک یلیخ یدایب فالخ رب ودشابیم
 و مارآ مماجم ردو دن زم فرح
 نارگیدیوگتفک و تحبب ؛ .دننقالع
 دی امتیم هچوت

 یاهلروا هتشذگ ردهکنیا اب و
 هدوب راد هدپع ار یساسحد لکشم

 ماجنا هدهع زا نیملطمرظنپ انیو
 دوو هدمآرب یبوهب زین دوخ هاک

 سیپ ودزد تک رش اب یداج لاس
 «اگب رمآ مب رب و و (اق [موح رمویدمک

 -همانشی امت نی از یتخسیاپل ریزاب و
 درک سک یا هتیاش تیقفوم اه
 .هاد ناشن رتشیب اد دوخ شزداو

 نیا رهاظت مدعو توکس ۰

 یدننالع داجیا دادمتساابناوچ
 اب هداس روط هکشیآ ان و دیامشیم
 نینچمهو نالخ |یلدمدوب انشآ وا
 رنآ زیل هدنب دد وا یزاب زرط
 تصرف یپ ودوب هتش|ذک اجپ یب ولطم
 و بانع یتیعقوم رد ات متشکیم
 میام وااب یتاقالم لاجتج ژا رود
 شراکناو یناگدنز زا یتاعالطاو
 رثه و نادنمقالعپ ؟ هدومن لیصحت
 .. مدادب هضرع و یفرمم ناتسود
 زا یکی رهظ زا دمب هتشذگ هتفح
 وددمت یارب هتفه طسو یاهزود
 هناضپاچ زا یهاتوک تحارتعا
 یکیدزن رد هک )هلال هفاکب ؛هلجم
 هن اتخبشوخ و میدم آ درادرا رق هن اضباچ
 یدابز دودحات «,هدیشک الب هفاک دو
 یرنهیاهنحب ونادنم رنهددوج وا
 ناما رد <.,.(!قلاعلالج) ناشیا
 واشوک رد رفن هس ود طقفو دوب
 هلجم و همانزور» اپ نلاس دانک
 لونشمایو دندناوضیم«۱ یاهیارک

 هکنیایا رس امودن دوب ندز تر

 ناما رد یلامتحا تبحص و تحبزا
 لدددو ددیاهیکی و زن نامه میشاب

 سبیل و میتشن هشوگ كيرد [روف
 هک هک هدید هلی آرد هقیقو دنچژا
 مرک رس یتولخ هشوک رد ناینشور
 هک وب هتسش یدوطو تسا نتشون
 یتحودوشن و|محازمو هجوتم یسک
 دشت زیناعمدورو هجوتم

 دروغ رب نیاژا یکتسخ دوجواب

 و مدش لاحشوخ رظن دروم بسانم
 یافآ ترضح > هلیسوب متساوخ

 قلطم یاوررنامرف > ؛ < لومام
 ناینش ور < دا ز هل ل هناک یک رمداتس
 توعدنامدوخ زیمب تبحص یاربار
 تلاحهلیسونیدب هکنیازآ یلو منک

 شراکب
 مدرک رکفو دعآ فیح ۳
 زو رماات رکف نیا ندشیلمع هک هلاح

 روا هن ادنمقالع لافتخا و

 - ۸ هحفص-

 نرد رکید یلامز رردن 1 یلاعشا هدیدرکف مسیم
 ماسل ارت! نصر

 و مدرک نبنج ءرخالاب و .. دشاب ادب رب دد مه ی 2
 اکو ورهکد وب هتشذگن عب رکب 3و ظ روت
 یرس لسماب ود رک هاگل دوخ تعاسب
 ]رز ()ادعب درک یسرپلاوحا و مالح رردزاد رپ درک هچ وثمدوب امیو رب و نرچن رچند) نللت نح ددد تفر نفلت
 توت دازاو دمآ امد را د وخ راک

 سازد تردءم ووب هدشن

 ء هک وش

 امدورو

 مدهذگ یا تا ریصقت رسادمهام و
 موالطاب مه | دد و تو و رگفآانیشو
 ره | وب ک تقو ره ملک و هدناسر
 سیل یتمحا زم هکیت دوص ردو
 لاوئسادزاین دروم بلاطمنونک |
 ووسخ زیمب ارم رکشتاپ ... مپامشب
 رردوخ یاه دفاک ودرک توهد
 سانشیاسسن تاک و دومنمسج
 نوچو ملکیم همجرت هک تسا ییدیدچ
 نرازو)دوخیداداداک ژاودتعاس
 تعاسو موشیم هدوسآ (یرتسکد اد
 اهژوربلغا دل میدادنی رمن مهجنپ
 رگ او هدومنفرصحراخرد ادراهن
 نآ ندیدب دشاب یبلاجو دیدچملیف
 باتک هما اطمب اب اجنی اددالاوموریم
 ؛موشیملوئشم همجرت و نتشونایو



 الا رد هگدش بسا ناو ز|یدبلم و رصتخم تاعالطا لا
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 و نیمه یوردومغرد شنروص اد ها وسدوجوم یاهتیلامو مایه سن یهو رزرو
 لاصیتسا اب وه هدیش وب هدننک تحاراز
 داد هما نینچ تکم مک ادمب و ؟میث وکب هچ امب وگب هجتفگ ب فو
 قوذو دادمتسا مع امشچاد دوشک رو

 و !. دن رادن ندیشخ درد و گدورپ هلیسو هک سوسق| یل دتسا ناوارب

 تالبکشتو ثلرد هلیظد مه نیا
 دوجوپ اب هک دشا رم یتیب رث و یگنهرف
 میلعلااسو نتخاسمها رف دندرو
 ماجن ااب۱۰ دادمتسا نابحاص لیصحت و

 ندمتیاه روشک ددهک یتامادقا

 رثه دنل اوت اتداد ءاقن راد یمومع تسا مت ورگف حطقحما لوش
 تكردار قید تبثم یاپتیلاعفو
 تیحالعیبدا رف| قبل اعفمن ام یمقاو نادنم رتهو رتهز|لابقتسا اپ وهدومن
 تی هتبل او دننک یریکو لجلذتبم یاهراک ماجت زا وهدیدرک میاطمان و
 حطسرخ او | نی | ددصوصعی و هتشذگب
 یلیخ یموبع كاردا و یرایشوه
 فافک اجک > یلو تسا هدمآالاب
 عامتجاو(اام یتسباههداب نیادهد
 تاعامتجاریاس دئنام هکنيا یارب ام
 راک یلیخ زونه دوشب ناهچ یقرتم
 دوشیمن اهناتسرپشب یهجوت چیه هنافساتم هکنیا سوصغب و دداد
 دیما یلیخ هدنب اب نم لاحرهب یلد
 هنچزد املسم مپ ورسپ شیپ روط نیسه میا هتشاد یسامتجا تفرشیپ ًاریخا هک لکش نیاب رکا » مداد

 یارب و دش ميهاوخ كيد زن یلهخ یناهج تفرشبپ هلفاقپ رکید لاس
 دن رادكاردا هیعاد هک اهن ]صوصه هه ! سدقم تفرشیپ ولوحت نبا
 رادهفیظو دنتسهل اما ریتان اکعاد
 دوخ مهسب دیاب سکر ه و دنهابم
 اصغ# هدش هلپسو رهب اتدشوکب
 هنشد ردویموع هیدج تاعالطا
 البعو هدوبن بسک وب _سوصخم
 یراکمه نیا اب ات ددنب راکب ارنآ

 ووشک تف رشبپ رد یموععت ششوک
 هدادماجن | ینبثم لمع هوخ عامتجاد
 , مپشاب

 یتسیابن مدرس هکنیا اتضو
 دنیامن هسیاقم یجراخ ناکشیپ ره اب اد ناشدوخ روشک ناکشیپ رثه
 رد اهنآ هک دنشاب هتشاد هجوت و
 و تاناکما هچ اب و تالیکشت «

 دنب امیغ یناک هن دور ۰ طرح هچود
 ناشبا تیب رن ومیلعتد نان [یارب و
 هناسص یدهقیلاع ناداتسا هچ
 هیهاگنانچ امد دننک یم تبلاعف
 میلادی

 ۶ رم هناهب

 هدژاجرد

 نیااب یتسپ ابن ام هتبلا

 میتسه هکاچ نابهرد |
 وودحم دودح ناسه

 هوخواکب یلمفو هتشذآ هدنامتقق و
 تان اما یتسیاب یلو میعد «.ادا
 و تذاد رد مهار تاپضتفیو
 سافرو اهبرطع» یتقد یف رطزا
 یسب فینعتدنچ ندناوخ اب «اه
 رب هظرف ابیو دنسپ ماوعو ینعع
 هک یناک اماس دن وشیمزیچ همه كلاعو یحاص یدوزب دوخ یابد
 یارب تم ناشرودقم هک است ۷
 رد هثبیهو دنشوکیم رله تفرشیپ
 من رراجد تالتشمواهینحادان رثآ
 ۳ هدش ورسلد دنتسه تیهد رحهو
 دنهدبم رییقت هوخ هاداب هرغالاب
 قوذ دیق تحارات و سویام اید
 رطاعب هد رک هداب ار رتهو دادعتساو
 یرگید راک لابندب ینان همقل هیهت
 یارسب نادیم هجیتت ردو دن و رم
 اب رثه هملک زا نایچهدافتسا ءوس
 رشحب ات هلعاف نیاوو دنامیمیلاخو
 وب دهاوخ كل

 زور یادرف اقافتا
 «ناینشور» اب تاقالم

 رازهلال هناکی مراذگ اودجم
 نانرپل < شولیاد مدید و داتفا
 زا یاهدهاب «یخیرات و ینامرهق» یاهملیف هی رنه و مادنا ینایژ
 ... تسا تبحص لوذشم نادنمرثه
 -اوحاو مالس زا سیو مدرک بجعت
 و اجک وت «شولیا» منفک یسربل
 یارب مهوت دیاش ۰۱۰۰ داژهلال
 یا هتهر.. تفگ ؛یاهدعآ ناهنمرنه یدک م داتسب یدنمرّته تابثا
 دشکیم - تسود دنکفآ مئدرکر ب
 زونهو ...تسواءاوخ رطاخ «؟ اجره
 نآ دینامرفب تسا نکمم « تلک یدنر هک دوب هدشن مابت شقرح
 ندرگب ار هتشر هک تسیک تسود
 هبانک نیاز شولیا ۰« هدنکنفا امه
 تف رکد وخب یدچ هفایق و دشتحا ران
 دنیی نتشیوخ شقن هکر ه» تفکو
 تعب رکا مدرک رکف< بآ د»
 بانچ تسا نکس دنک ادیی همادا
 زا رام و دشکب فالف ژا ریشیش هتشک ینایمع عرادمان نالسدا ربع
 مه نژیی و نالسرالزق ًارجخا هک ًاسوصخم ؛ درآ رد هبه راک زور
 اذل ۰. دناهدرک ادیپ یکشب دااپ

 مارک تفت

 !مانیب نالعراریما شولیا
 هداد(ا هسطاد هب رشا» روتسد دوز
 نیقرط تیتابصع و یتحاران ات ده
 هراچ هاد افافتا ددرک «لئا)>
 هکشاخ اوعد اروف و دوب یرثوم

 یک ؛متساوخ شولپا او تفربدب
 لنم ... دنک تبحص شدوخب مچاد
 و دیشک یهآ ! دوب رظتنم هکنپا
 هک دینادبن ودرک لددردب عورش
 !تهاد یدردرب لد هچ

 و اهیتحارات ؛ اهبداوگ اد

 حورنانچ ی رنه طیحمیاهیگ هول ۲
 نادودهک هدرشن مهد ار وا تاب

 فادرد نسب رتخلت ار یسکشی رله

 .دن ادیم دوخ یکدنز
 تیپ رت لناسویتسیاب .. تفکیموا
 ات هشاب هتشاد دوجو اهدادعت-]

 شرو رب لوصاقب اطم هنقالعدارفا
 یباستکا تاعالطا وت رب ددو هتفای
 راک ماجناسب ,«هتفای میلعمت قدذو

 هافساتم یلو هنباب قیلو حیحع
 موضوم الف ميیادیم هچنانچ
 یجزاخ تاعالطاو لیهعتو قوذ
 ادراک هلیسو هک رهو تسیت ح رطم

 نی رتمک نودب تشاد راپتخارد
 رظن داهظا و «لخ | همقح یلبق هقباس
 .هدیقعنیآ رب وا!دراد ادروما همهرد

 لطف کی وان دی ویم وتسا
 . وءدننک هیپت ناو تیحالصیب و

 روشک ی رنهیاهراک رد هل |دمنح
 تان اما نسخ ددو هتفاب هتشادار
 دوجوممع تاعالطا بسک و لیصحت
 واد یمن وملطم ونادرک راک حبصو دب وهم غ + دن اوتب سک هو دشابن
 نمااتض« دوشب ..و هنیب رثهد
 . یتکش داد یژروخرق و تدامح
 رو رام یک دن ز وناچ رسارسمه
 اپل هانلس دشابهدرک رفدوخ
 هایس تبفاع ادخ هکلبدش دهاوقت .نیاژا رتهیام یرتههساج عاضدا
  دووتم هل اشوناتسرهشدد(۱۳۱۰) . لاسرد هک سا یبدومو بوجحم  قاوج (شولبا) ؛ دنادیمارنآ
 الیصحت یو .تسا ءدم آنا رهتب درخ ۳ :دلا وافت اب یک هلاسود یسردمدخ
 درک عورش نارهن دد اددوخ
 ۳ .وتممورءرودود « افساتم
 تست هرتب روم یصناوم
 تاک دنژ نیمات رظنزاو



ًِ 
 یتطو نازاس ملیف هک دیاهدک کن ن هچوتم لاحب ات ای7 ع

 ی رحم زو و هدرب یور

 هک تای رختان «

 بشکیالثم؛ دن درک ملف

 هقش هدی رب نایتسق راس 
 هرم ناهتسقریاسژا نآیاجبو هنش فح هتیموو ناپکات

  تیاضومدرم هقیلسلیقزا یفلتعم لماوع ... د بم هدی مدعاب تبار. اتلس لیق

 لوتسم تاماقم تیاضر
 اقا اد هدص شعژاتوم نیورر دنتکم ء «ه 2 *اب

 هک م لیف كي یمرگدازاب یاری تسا یتعور- کكحضم ههز

 اد ... نالق قد هنحص دنچ الثم « تسا هتقرگنرارت هچوت وووم

 دنیاشمار تاقامنارج هلصوتبدب و هدرک هنان ماش

 تسیت تسردأن مه نادنج ینطو نازاس ملیف ص تنش «اقسادر

 نابرعهن نأت ز صترزا یفلتخم یاههنحص هراوه ایوک تپح تابع

 اب ارد هژاسیم یلخ اد تاشاشتغ| یضم داجد| ناسا نآیاعاح

 دقاهدرک «ریخذ ادابعقود یارب ویدوتسا یاع

 نیابارناسارما نیا
 ژوته هک دزادنایم رکق

 هکر وط نآمهرم تیرتکا

 تین یحیحص هدیقف دیاپ
 لیلدودت|هدرکت ادیایم

 تار ۰. تساحضاو من 7

 ۰ حطسندوب نیت اب زا ترابع
 و ن . دشابیم هماع كتهرت

 مادقا هکبتروص رد مينکيم داهنشی ینطو نازاس ملیق « ام

 یاهلامجهیمام سقدزاولمرسارس هک ی ناتسادنودب ملیف كیهپت

 دهاوخ|راهملیف مامتشو رقدروک ر روب زع ملیف « دنیامتب دشاب ینطو

 ۰ ۰ .دناهدرک سقر ملامب مهیتمدخ كب تباب نیازرأتض . تکعع

 دوخ زا یکین مان <صق رب توعد» ملبق هببتاب «یلک نیجوالتسهک وطن ایه

 !تساهدزاذگ ی قاب رثه خ راترو
 ام یاهامتیس ریگنابب رک هتاقساقم هک یدب تداه كي ... 3

 اقا واهامنیمزایضعب تهج نیاذا .دشابیم ملیف ندرک زاینا تساهبع
 یردق ودن رادیمهاگن رابن ادداد یملیقردع ]دتشاییم بوپ ارص یاداد

 یاری مه كيربع یتح هکدنهدیم جرخب هحعاسم نآ شیاشدو
 ۱ دنکیئاقو نآ ندید

 زاو هدرزذگ ابریزاد یمیدق تنص یمامنیس هنچ نایم نیار»و

 یاشنیسوسکر یامتیس هلمج نآ زادنیامتیماد تاقام ناریچ تیحنیا
 دباب العفو تسوپپ یدزیا تسجرب لبق یهنچ یمود هک )ژود نلوم
 ( »درب نآ هدحم حاتتنا راقتادب

 فک

 ..دزادرارق رگب دیاه

 تسانتفگ طقف امز) * یراب

 نا وم یاتبس تح 1

 و روش شوکب درکیمووبع تشادراژ«ل ال ءارراهچز
 زور دنچ دا دشژور

 یچکت رف رهش
 تفکش قرق رب یکی هک

 یانیسیولب ات )هدروآ ردار شروش مهژورنلوم نیا ءایاب _

 ,هنک شو دود

 ناسا ووشیمروطچ دف صحت هچره یچکن رق رپش
 تاب شخوسزا تقو نآ و دنک یک دت ز مهرپه نیاردو هشابامشیس له

 :هیسرت یک اس شاقع

 دا الطادب ال .تساهدادجرضب یراکهاشمهستیریانیس مع

 یرکیدملیق هدنآ ناتساد هلادند « هقرخ» فورمع ملیق هیهتژادس هک

 یتاجنیا هدادن لایخ ( ههدیم ناشناد ژور نلوم

 «روطچام# دناسب عالطایب دوهشم یامتیس

 ررهلرجنماین دمامت رد, دش هدناجنک < اهروتایدالک و سوپ رتی دو مانب

 نان «یویرسید» هم و ««ةرخ» |دتبا دیاب هک روطنامه نارپت
 رایوالک و سوی رتمید» لوا یسودرفای ستیریامتیح هلاح . دع مداد

 ورزو دصق تسا هدرکنالعا هکیروطب هلاحو ءداد ناشآ اد < اهروت

  دراذکب شیامت ضرمب دوخ زیزع ناب رتشم یاریار هقرعد ملیف

 تیوقت زا تراع دراد هکی اهدی اقلمع نیا ام رظنب

 ژادعب نایچاشات هک رت نیاب « دشاب یم هظفاح

 دوخ نهذرد هکد رک دنه|وخیمس «هقرخد ملیق ندید

 دنهد طابترا « دن اهدب دالق هکی لفاباز نآ

 بلاطم هیقب تالجم و دیارج هکت سایتدم ٍع

 یراذگن اونع یدیدج زرطب یدعب تاحفصرد اردوخ

 <«...هیقبای كن رفرهش هلابندو : دنیونیم الثمو دننکیم

 حرشجددنمض هکد یسر صسلخم تسدب ی)هلجم شیزور دنچ

 هیقب دوب هدش هتشون هحفص نینابرد نایکیچاخ لوماس یاق] لاوحا

 مدید بجعت لامک اب « متشکب لطم هیقب لابندب یتقو ...

 <« ۱ نایکیجاخ لوماص یاق] هاندد

 هحفص نالف رد

 : .دش هتشون

 نایکیچاخ لوماس یاق ]زا روب زم هلجم فرطژاام هلیسونیدب

 ۱ میهاوغیم ترذعم

 دزد لهچد اپاب یلع ملیف دسیونیم یکتفه تاهالطا 3

 ملیف نیارد تکر ش و تسا هتخاس درزو لاىج هیماسب یکرزب همطل

 . هدوب وا نأتدودحز| حراخ

 ریفتددصردرگا
 می آ رب بلطم نیا

 میس ربهچبتن نیاب
 ناشیاتیصخش هک

 نیاذارتالاب یلیخ
 یتعی ۰ ًاهق رح

 لیکو مکش سقر
 زبچ یضس و هلیسو

 4« تیصخش>نیاو

 نیا دد تکرشاب

 !تساهدید همطل ملیف

 مناخهکم یهدی یبتکد نس می رضاح بلطم نیا هدنسیوتبام یلو

 ایابیلع ملیف هبطل هکت ساهدید مهطلر یردقب اقباس لاىچ هیماس

 ۱ دی ًابئرد باسسبالصا نآاب هسیاقمرد

 ۱۰ هحفص-



 دنچ و نی ربش یفشع نانساد هاب
 یک دنآ هکیت دوص دد ؛بلاجیا رجار
 هب ناوتیم دود داکب تدو نوز
 زا الیق و هدوب داودیما راک همیز
 .دش نئسط یملیف نینچ تبقثوم

 یددعتم یامه هومن نونک ات

 ناجپهاپ هک می اهدب دا راهسلیف « وکذ از
 رود هدننیب یارب هک یصاخ فطل و

 هجوتدرومهداملاقوف «دن | هتشاد رب

 عیابطاب تاقبطمومعو هتفرک رارق
 وهدی دا دنآ د وخ فاتخمیاه هقیلسو

 دن ]هد هن

 هک ایدد درم ای «اییوگو
 دمآ دهاوخ هدرب یور یدوزب

 اب هک ...لییق نیا ذا تسا یملبث
 نضردو بااجیاه|رچام و تد|وح

 « دوخ نپ ریش و یقشع ناتساد

 موص هجوت و لابقتسا دروم ًالسم
 هک اصوصخ « تفرک دهاوخ رارت

 هدر یدود ملیف نیا یاههتحص

 هارهپوکسامنیسهوکشاب و شیر
 نمتسیا»قب رطب یم ابی زیزپم كن راب
 دوضب اد یجاشامت رظن راک
 , تشاد دهاوخ فوطس

 یامتیسلواناوج «هدامناّژ»
 ملیفنیا دد اد لوا شقن هنارف
 یاهلاس یو هکنیا اب . هزاد هدهمپ
 «تسا هتشاذگ رصتشی دد اد یناوج
 یاهتیلام زا تسد زونه اذپس
 هایلاس و هدیشکن دوخ یامنیس
 رمانیاو دنکیم یزاب ملیفدنچ رد
 ناکشیب رتهدوج واب هک دنکیم تپاث
 ساب ور زور ره ناشد|دمن هک نارج

 یاهتیلامف و نباوس ؛دو ریم شیازفا
 هک یاهتالع و یمیدق ناکشیپ رنه

 شیپ اهلاس زا اهناب تبد مدرم
 تاب تعاب هراومه دن |هدریسلدب

 هجو چیهب و هتشک نان آ تبقفوم»
 لماوع لباقم رد اد دوخ تیتوم

 تس» زا نامز تشذک ونرگ ان
 هتفههکب |هدافس « هیب رک و ,دنهدین

 - هو رطنو ملیف رو از وا شیب
 لب اقم لر ملیفنپ | رددپ دید ربا ذج
 نانکی زاب ری اسزادرادا ر«ءرامناذ»
 نا وتیمدنب نیمهافی اد سوم شغ هک
 «ندادهزوغیراموو مالاکساابلد»
 . درب ماناد

 نم زا

 وگ
۱۳۳۲۳۹ 

 4 1 اب رد د رم
1 2 ۳ ۱ ۱ 

 | هکیوسنار ف بوکس امنیس ملیف نیلو
 ۱ دوشیم هدراذگ شیاءن ضرممب نارهت رد ۱

 : محرم محب

 نا یارب طقفار ملیفثسوءدون د< ای وک وملیق یتاهرک راک
 درب هاب موضوسك تس هدایماجتا «نداد تربورد

 تسا هت واح رب مایفتب ای وک ملقب .عجاد یرصتخم حرش ددیو
 هوم روطبادوخ

 یدرح یکدنز ناتساداییوک و
 تسا بلق شو وعاجش

 هلجنم هوخیلف یاهملیفد»

 هلتس«سوسا یاهشورف هدروخ»

 اد نآ ناوتیم موضوسغاحا زا
 یهتنم [ هیش
 خرس لد یناپورا یاهنرتسورد

 تتاد«نرتسو» را

 دشابیم اهیلوک هدهمب ,ناتسوپ
 < «رامناژ ویارجامنامرهق

 ملیف زا یاهنحص
 همج

 هروماز هداوآ صاشا و نکسم

 یدعب ملیئدد ماهدادرارق هملاطم
 قشع موضوم «شهیلاوش>مانب
 اددرمو نژكب نب یلاهگ ان و د.دش
 حرطماد لاونس نباو هدیشک شیب
 ددا-ق یقشع نبنچ ابآ هک ماهدوبن

 هدشاب اجربابرمه كيیا رب تسا
 زا«اسوک دوروک دم ملیفود

 رکیدکب ابالماکل یتساو كتحظاحل
 نم تهچنبا زاودتشاببم تدافتم

 -دوتمهكب هک | هتشادهدیقه هر اوره
 یسوصخب كبس ظفحهب مزلمسنآ
 دسیاب هکلب.. دشاببلدوخ ران ]رد
 و لئ اسم جب رثت وعلاطم زدیمس

 دوخ یامیلیف روفلتخم یاهءهبا

 -.۱۱ عفص

 هج
 «ودادلافتشا جتفسادیسب هک دشاپیم

 زیپ ابیژیقشع ناتسادكي یضردو
 < تساءهدو زفا ملی طلب

 نامرزا ای وکد> اتساد
 -هروو هتک ی ابتا «* رامناژ»

 نآ«نداد ترب درود < لداژداب
 « دناهدزوآ ردوپ رانس تروصبار

 7 ملیف ناتساد

 هک ت سا یهاهشورم «اییوک و
 اه ای وراب رتشب ودرادن یتباث لمش

 , ههابپم مرک رص دوخ راکناو
 جنفسا دایمكب حیصز و رهلب

 .تسا قدش نرفلاحرد هکار

 لحاس یتند دب . هعدیم تاجن
 شر دب ف رط زا یهصاق دنکسم هسچ | رم

 بلج ارام وک ر ظن نبا)ا رتشب

 6اهبن یرت» هک هرتخدیل و دتکبع

 اپل وک مسرپ انب هک دی وکص و اب د را دچان

 -منادیل وک دزمان دید یکچب ز

 هب وگچیه هک دن اهدرک یرسل
 ورد و تسد یا هلالع

 دزع ارتایب وک 8 رتخد دعب زور

 هتقن رب لاحوووآ و درس شددپ

 هوخ رسپ دابتخار» ادیساملا جنک
 یا هتالع هک اییوک یلو دراذکبم

 وه دنا زوسا ر هد هدر( جنگ نیاب

 هاو نآالایلکباد دهوخ تسد
 دزاسی

 قوجتسچ زوهک ای وگد عب_یندع

 4« سنابسا> مانب یصخشأب تسا یلعش

 هک تقی .هزب ربع یتسو» ح رط

 شرسضهب یاهاتسابل< سنابساو
 یلاصش وخ اب ی وهداکم هب هه ین یم>
 شدوخ ناطاب نآندیهوپ یارب
 -واک زا یکبناطا لغاد یل ووو ربع

 هلحو|هب شرهوش تسدرب ز نا رگ
 نهیشاب ای وک و «صنایسا» ودنکیم
 هو تسکب <ین یم »داب رف یادص

 ستایساررب ومرک داک یلو دنب اتعیم
 قف ومسبسو هدرکی خز درک ابار

 21 اد هتاخ رب دس و هوشیم را رقب

 شکآ ... دل ریم شست مشخ تدش

 هدرک تیارس مهلکنب هتفرفر

 شرسمه و سن ابسا وای وکه رخااب و
 هن ریکیمدوخ تاج میصت بیجاب

 رسکر اک اب رک مقوم نیادد یلد

 وا بت مورشو هدبد|د روب رم

 »ریگیمود ین وخ مان... دنکپم
 ,یتخس اوپک و هدش هتشک رک راک
 دو ریمشوهز| شن آ نایمروو یخ
 د» اددوخ دیاهکیب مشچ ینتر
 2هب «دااج» .دب اییم اهیلرک نایم

 ماتب رگید یابی نکس و دادبنیرت
 )تست وا نیلابرب «الوراکد
 اایوک قدم اا هک هادی یرتردب
 من زا کارم *د را دجالطا ش رتخدب
 .دومأم او مال و راک > ننه نیاند رب
 .هچزک دنکبم ایوک زا یاب راد
 . ری تصقا زایی وک هزوراک یلابیز
 ژوتع وا یلوههدیمزا رت
 هب# تسد وا داهین یرت هب ار
 مرا هه یا رب ایبوک هک ش

 ۲ تفسرم هی



 وق هلحم زا

 ناب ایخ رد یا هناغو
 هراش هجوکدو

 مدد كتجزا دمپ و هورب

 دوب هدومن

 رهشالیبق زا یتسیل ال روشن یاه ملی

 -ربخ نیب «یسکادوو < ظافح ۴

 دد ملبف نیدقتنم و امیس ناک
 (۰ دوپ اکی رما

 -روشن ژا «نوشورودو هه, |

 ناتساد كي هک دوب نی اذآ ترابعمزیلاع

 ارن ۲ ۰ دنک باختن |تقیقح ساس| رپ
 دوخ عرتو یمقاد یاه هتعسزد

 س ملیف كيددو دیاسن یرادریلیق

 و رثا یلامنیس یتعاسود یرتناف

 داجب |!رهات وک ی ربخ ملیفاقب تلاح

 یتسیل ال روش ملیف كيرد هچرک .دزاس
 یدوصت و تلاح نینچ یماکی رما

 دنم نیا كلاعم دبدرگت داجیا

 دوبنشززاذا یلاخ دیدچ
 دب دجح رطو كينکت نیا یارب

 - دایسب نادرکراکكب «ناژاکو
 یازجدو دمآ ردداک زا هتیاش
 دارق لابقتسا دروم ًادیدش «لمع

 هكب ):تسا قمعدقافناتساد.تفرگ
 هک یسهتم دباییم رد عنادم لیک و
 دراد اد شنازاجمو هک احم دصق

 -تفلاخم دوجوابو تسا هانکیب
 یسایس تاماقم بناج زا هک یئاه

 دوخ فرح دیآيم لمیوب تیس
 و دن اشن يه یسرکپ هاگهادرد اد"
 كلذس(دن اهریم تازاجمزا|دمهتم

 الماک امنیسهدرپ یود ناتساد

 اب .تسا لوبق لباق و ینهرک,

 قصدد دابزملیفنیا هکن۲

 غوضوسپ طوب رم یرشب طظ
 لاذسدومن یمل یسدرپ د
 «یحطسم زیل ان درظن زا هک درپ

 رت جدا ابد رتالاو راپپ یب
 ریظن یکی رم) یاهملیفرتشیب

5 ۳۳۹ 

 كنيمليف دنا رملیف

۰ «ِ_ 

 یلیلعت»

 دندوب هقباص یاراد رتاثت روو

 دوب هد یزاب مام"تردق

 نابرج هچره 5 ناسا

 نتم كي زوم

 یازج > لاوحا نیا همهابو دوب
 یفامتجا مارد كب هچ ر

 یفاک طبارشهمهدج | وو هاش

 كي راک رظن هطقن زا كلذع« دوبن

 و دیجم لتباق یرثا نادرک راک

 نیا یط ددد تفریمرامشب نیست
 - تردق رای نیتسخل یارب را

 نیسینکن طب هبل زنمب < ناذاکد
 ادیوه و دوبشم السا ینامنیس

 دوب
 رثا ٩ ادنمتفارش داددا رفد

 منیس راک زا

 ی لب دل دل دعا عدد عدد دل دم دل

 «(نازاک ابلا) یا

 دندوبنیم تباقر نآاب و

 رتهب ناونعم راکسا هزیاچ

۴ 
 هیدرت لاتم

۰۰۰ 

 ینیسحآ و دی هفاتعبد
 بت

 : دوبنقحب الماکدم[

 هژوس باختن ادروم رد« نا زا

 هداد جرعغب راکشآ یتوش و تند

 لمعب ملیف ن-یاب تیسن هک

 اهن اب ایخردتهحو
 دابوو «كرامدیو دراچیر» هک دوب ناجیهرب یحیلپ رثا كب

 هناو رپ :همج رت

۷ 
۷ 

 ید ب6 + + ۴ < < 3 37 دا داد
 قوی راس هیهت درومرد یل و دوب

 ملیف کا تهس دایز
 مروب 4 رب

 مدعویداگنالوس اب و. هاتس نیا
 م تراهسوم» طعدعوت یفاک هج وت

 هک سایتقا دوهشم نامد كيژا
 دوب

 رنا و تددق «نانساومت

 هكي « یرجام نامربق یا و تشاد

 شیوخ ششوک دد «یماظن راکنربخ

 هولج یدوپب اددوسخ 4<ن [یارب
 قيفوت دهدب یژاب و هد رکت لبماح 7

4 

 هلارا یا هدننک مت اقو شفت اضر

 . دوبهدادن
 یرتخد هک ملیف نز نامرهق

 یندروم فلت ودوب فا رشا هقبطزا
 ری رد دوپب موق ذا شیدادچاو

 زا شا هنابصعتم تایرظم باجح
 دید رگیمیقخم رضاح رصع و طیعم
 و دوب لوبق لباق يجاشامت یارب
 تسناوتبمجراخ یابن درد شتیصهش
 یتدددد» یزاب و)دنک ادیب ققحت

 >دیدشت|د تلاحنیا زین < رباوگ ام
 تی لاوحا نیا همه اب؛ (دوما یم

 دش لدبم ؛یربچام یلصا هل یدصق و
 د قشاع كب عارد كب رطقب

 -یمینهآ رخ[ هنحصدد هک ودعم
 رشکعم ناشقشع د-نویب و دننک

 , دوشیم

۱ 
۰ 

1 
4 

۷ 
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  لع مد ف و ندوب یلاخوت
 "کت هلپسوب ناتساد یلصا هیام
 رثانیا رد «نازاکد هک ی مریلا ر
 ۰ حشاور هنشک دی دشت دوب هدرب داکب

 اوک ودمدآ اب دم نی. دوب هدشرت

 ۰ امور كي زوم و رون ند رب راکب زا

 ی اد هدومن یداددو-خ ملیفرد

 *۱الماکد ناتساد ات دوب «درک
 یااحرد ؛دهد هولج یعتاوو
 ۳۹ نینچ یداکشآ وب ناتساو

 " با تتناوت يبن لصا دوو
 ۲ .دشاب هتشادووج و

 اچ لب ندو زنا



 هدمآ ردراگزا ربم] هظعومو هر
 دوب حسب رصد ته یدادرپ
 هک |وآ

 دشاب قیاهاع تواسفتم یاه هاب ۵اب شب ۰ 3 ۰
 زد یرجام اب تس

 یزاب
 تافل رد اهزوتآ۲ واد

 4 رباوا -و < دایفدا ناجو «
 دسا وب اون «ماوه تل.
 هلادا یمجوت لب اقودثب اددوخ شو

 دشهدپ
 < دن ادنمتفا رش داددارت د

 ح
 ی

 مایف ءژوم )۱ س. «هج

 دیدرگ حداخ زور دیاقع تدوصژ|
 تعءد لا نامااب اددوخ تبسانمو

 هک فارس نیدقتنم زایاهد داد
 دروم نآ ماکنه رد ًر ملی

 تم زا جداخ نیست و دیجمت
 شی وخ تو اطق دددن دوب هدادرا رقدح

 و دندرک رظن دیدجت نآپ تبن
 رارق» « هدیقه رییغت نیا هجیتنرد
 زاشیب هزورم| «هنادنمتفارش داد

 دروس دشاب قحتس ًاعقاو هچنآ
 -یم رارسق یریک هدرخ و داقتن|

3 
.۰ 

 تفارشدادرارق» رها ]خ

 < نازکو هب «هنادنم
 نیازااریذ تخومآ یاهژات یدد
 هجوچیپب رکیدوا ران آ .دعیب ملیف
 .تسین هدننک هتسخ و نکاس

 هیهنزا دمی هکیا هلصافو هلو
 ویملعت رما كي دمآ شیپ مليفنبا
 رت تب «نا لک » .تفریم دامشب یعیجط
 «سوهمانب یسوب وتا» تشک لاب

 یورب |د«شو رفتسد كي كرم>د
 شیابن نیا هک یتق و .دروایپ هنحص
 راکع 7 الماک دیدرک حانتفا ربغا

 ودروسپژر كي هل زنم نازاک هک ده
 كيتاماردران 7 نی رتمهمزا همانشیام

 تردقجواهب هاکی رمآ رصاعم رت
 هدیسر شروخ یاهفرح یبکدنز
 , تسا

 روسی ژر كيالوصا اددوخ ]ونهید
 هکد رادیم راپظا و دا اد یه رتاثت

 طقن ار ایئیسرد مایف ینادر 2
 سانمودپ هجیاه سیپورمک ات
 دی اینیملبقت رتآترد

 راکب لافتشا نیعرد «ناک»
 راک نیب هلصافرد ؛شیوخ لر
 منشا نونکات:هملیف يناددک
 مر درگ وت تیاد یک

 وصل |4۶ طب راد فوق

 »سس سل۳ىذش

 :یازج
(2908۸۷۵) 

 هلاب رسیوصت رد دوب ایلاتیا
 , دوشیم هدهاشم

 یکدناویاچو ««غاد یناددیخ
 زر «ی)/0 8عا»۰< فطل
 یصاهدرو ۲ هتحصیود

 هبوتنازاک نونکات۱۹۸ذا
 هب نوزفازور یتیدج اباد شیوخ

 ملیف تسا هدوم فوطعم امنیس

 هدشن ریخشمویدمكی لونهوایارب
 دیدج هلباقم دهاش .دوریم رامشب
 مضا ووراکشآ دو ژیلیخ اینیسابیو

 .دید

 وج لاسب هک «یکنی»
 رود و شورکرد دمآ هدربیدد
 تشاد بصعت دض منهک یئاهلیف
 ,دعم بوصم لا نیرخآ هومن
 واجیا یارب هکنآ ضومب مثیف نیا
 یناجیهیتاهشررا یورب تددق در
 یصوصخ لتاسم یو رداب هتشاد هیکت
 رتخو « یرچامنز نامرهث یصخشو
 عامتچارد هک یتسویهایس

 . تهاد زک مت ؛دنک بسک شیوخ
 طوب رم و یصخش ما رد كي نوچ < یکشیپ»
 شی یلیخ دوب رش درفکب یکدن زب

 ارن] یگتسیاش«ناژاک > یلبق ملیفزا
 كيتن امور ینشاچ یا رادک تشاد
 نامرهق تیصخش نیاربانب ؛دشاب

 یرادربیلیف كي هلیسوب یرچامنژ
 هک نتم كيدولم كيزوم و یایود
 نآیارجا ویهت «نموبن درالآ>
 تب یسف مچ تشاد هدپعب اد

 _ف

 زا رتوم وایسب هلینکت نيا
 یریام زیمآ بصعت هبنچ ؛دمآ ردراک

 تک

 او یاب یئاج

 اهن

 یتسلاف روش یاهمیلب یون یکبس یاداد
 ملیت لوا هشییرنه < )دن آباد »

 هارتددیل و تسا «دب نزرکب هد
 ندزبدقب هک یلاههحسرد نوع
 ر-مف «شیزخ رهش اد هاب رد
 لونخم .بوتجتالایا ذا یکچدک
 و|تبا هطقن كیرد نی رودوتسا

 ءدشهخرع ینایودددات یاهن ال رد یمچوت لباقوعتب هدنکیم تی
 .تسا

 ةبسوت ملبف .نسیادو تست شقت

 مراتستتونآ رد هک «نیرک نبج»
 و هتشگافبا دوب یداک زا اتبت

 « نازل » یربهد تعتدا یزاب
 و تیساسحژا ولمم ییامن رثه كیب

 -ربو مکس تووجوم هک فطا

 هدش لدیم دیشخبیم ملیفب ینردق
 . دوب

 رگید لیما و دنمورین هبنچ
 نیب طابت را مسجنر» نازک »كس

 هک رومی راب لت ۱ > یکیدشاب یمنذ»
 یرگردوتسا نادناغ كسی هسیلد
 ترتخد ردام هک «ژرتاد لتا»و

 تسو هایس ینزریپ 3 ملیفنام رهق

 ایتمدخ ردارشرمه مات و دشابیم
 (روبیداب لتا) دوخ مناخ یکهرت
 . تسا هدنارذگ

 كي یور اساسا «یکنی»
 یرا زک هیابیرشب تاطابترا نینچ
 نا )اکراد طباود نیاددوب هد
 سانم باضتنا و ژاتنوم هلیسوب
 و یرادربملیف یابادز نیرت
 - كولاید لقا دح ندرب رای اب
 .ووب «دوما نایب ؛یحیضوت

 نواب لئاد ترم حس
 تس)یب وخلانم .ملیفدد

 تفت یورزایماداب نیدود
 هزرتادلتاو ددوریم بقچ باوخ

 ماوت عخدنیا *
 حایتحا هکن [ یم ؛نییدود تیک ر ح اب
 نی ظابتدا؛دشاپ فرح هملک ابی
 ملسد عطات یوعناد نزدد نیا

 وزاسیم نشود

 هتسن عضوب قاطا هشوک رد
 ودرگیم هدهاخم

 «یگنیپ» هک مینادب تسیندب
 ناچ > طسوس یتسیابيم الوما
 یو یلو دیای هدرب یود «هدون
 -ملبفعورش دهوم زا لبق یکدنآ

 نازل ابلاود دیدرک راس یدادرب
 سخدم هبنچ تفرگ اد شیاج
 قلعت نازک > < ملیف یریوصت
 ریف وحنب هک ی نا ریتت یل و دداد

 .وومهدهادآ كيسرد «رطتع

 مزبس یتاعد هبجد صاخ تسیالع

 «نازاک »مارتحاب بوش اوتب هیاخ
 «دروف ناج ویلصا هدیا هب تبسا
 «یگتییودشاب ملیف ین ادرکد کرد

 رظن دروم هنبمز نیا رد یتفد
 یلیفز| بلاج یا هنود دریک دارق
 دیاهرابکرزب نادر اک كي هک
 دوجوب یرگید نادرک داک كس

 , دور کیم بوصم دشاب هددوآ
۳۷ 

 ۱۹۵ ۰- این ابایغزد یشح

 وا یریکید دنتسم همین ملیف
 هک دوریم امشب «ناژاکو دانآ
 یرئوم رایبوحنب نآ ی راد ریملیف

 زز و تفرکماجنا ناك روا ویت رد
 لوطهدعتسترد گیزوم تلاخد
 ءتساهدشباتتجا نآ

 رظنب لمتحم یلیخ لاحرهب
 ملیفنبا ءژوس .«نازاک هک سریم
 یتسرفنآ هد هکن [ تهجب رتشیب اد
 تهچ زا اد «یردلف هک تفاییم
 مدرک باعتت | دهدب ناشن ینف
 .زا ارن7 هکنآهدو

 تکه



 نت جم مس

 نیا اب نوچ

 رک م ییصت نیتسعن وا هک هدش هتو
 ارد هلجم شوزو

 :ریهفت نآ

 هننیا هتبلایل و دسریم

 نقاب یناوارف تاکت و تلاطم

 : درک و کتفکل یصفتب ابن
 تاحقصرد ۰ هدنب] رو

 تامولعمحطس ندرب هاب
 - دادمیهاوغ ادا درح

 نیعوص «رابع
 7هتفه) مراهچ لاس مرا ح

 الوصا و دی یی ناکت

 ؟درم» تالاقم هللس دز دب اب

 تسیت ابن ؟ندشلماک یا رب یلیلد ما

 تعسامنوس رته رصاددناک دنن اوخ

 و دباییم همئاخ هلجمداشتنا| لاس

 دد (هدنی

 تاحفصو بلاطم

 مامتاب زین «ملیقو امتیس

 هداب ددو تشوت دباب هک تسا

 نآدوظنم اهن هک هلجم نیا فلتخ

 هفیظوب ام

 صاخل(- م

 جست سس
۲ 

 هرجنپ تشپ هرم
 مذال تحب نیا مابتا کارب ۳

 ددومید رگ رب امنیسنلاسب زاب و

 وماخاهفارچ هکن ]زا لبق اجن7
 عا هنکتدوش عورش همانربو دوش

 اضاجوت تسیدب هک تسا دو

 قبثد د ( تسا فورمم یچن
 هلیسوی اد ملیق هک یهاگتسز

 * ات تسا نکته دنهدیم ۱

 زد امش هتکتنی|

 تلگ دی اب تقیقحرو ی

 رایسب ملیف بتا نم هک
 هک هوش هداد نان دب نانچبوخ

 نایچاشامت یتحارا-_ز تعاب الماک
 ذا یتذل هن وگچیه الوصا و

 هجوتم هجیتلردو هل ربت نآ ندید

 .دن درگل زیل نآ یکدرب و یبوخ
 تب تردنپ

 نینچ هتبلآ
 نآاارب ازا ضرق و دتفایم نافع)
 نداتف |قافت |ناکم|دین ادب هکهوب نیا

 : تسادوجوننآ

 لوئم اهنت هن یچت اداب7

 کدد رد ملیف ندوب قیتدو ضاط

 اد ادع نازیم هکلب اه مدد

 تاقدا یضعب ۰ دیامنیم لرتنکز ی
 هکارب ملیف هکدیا هدش هجوتم اب

 هک یروطب هدش كيرات هظحا دنچ

 ناهکانو دوشیمن هدیدالما |یهاک

 راکش و حطاو قباس دنن سهراب ود
 دی اب ما نپ !تلهنایب یا رب .هدرکیم
 : دادحیضوت یردق

 ملیف نآ هلیسوب هک یرون
 نتخوسز|الومصمدوشیم هداد شیابن

 طسوت (یلنمو تبثم) لاعذ هلولود
 هلصافدی ]یم دوجوب قرب نابرج

 ده و یر رم هم

 جم جی جف+

 رد دیاپ :ذا هلولود

 اه اس شان یو
 نیا

 نیارکا دشاب رت
 ۱ نیعم هلصاف -ان هدننس تفر

 هلول ودرک |اریز دشدهاوخ تحار

 یمهریت ملیف دن وش كيد زن روب رم
 رگکیدکیب کا هک یروطب دوش
 دهاوخ هكیزاتیلکب هدرب هتیچب
 زین ندش رود تروصردو « ده

 راتک ودردو هتفر نیی زا ملیف كنر

 ادیوه <یب 1 یعیبطریغ كد ر كب

 ام
 بظا وم هشیمه دیاب یچت ار اب 7

 هلو ودنیعم هلصاف مادو هدوب لا

 ۰ دیامن ظفح اد طوب رم
 - زینیرگید هتکت اجنیارد

 دشابیمق رب نای رج نآ و تسادوجوم

 هلوا ود نیا نتخوس بچوم هک

 ناریا دد نوچ الو -ادد رگیم

 یشذدا یجتاداپ اب امنیس نابحاص
 صتخمقوقح كي ابو دنتسین لئاق

 شک| ال دننکیم مادغتحا اداهن ۲
 نازیمب هکت آیارب اه یجتاداب7

 عاونا زا دنیا زایی دوخ دمآرد

 یکی ؛دننکیم هدافتسا رکید لئاحو

 , دخابیم لاقذ نتفر شک اه 7زا
 یاه هلول هج "]یاجب هفتاد

 ریه آ ۷ «نایرج هلیسوب اد دوب زم
 یمن ریمآهاجنپ زا شیب دنن ادوسب

 رست هنک لاغذ هلیسوتیدپ و دنهد
 تفجكي القا زوررهرد و هتخوس

 شزد|لاید۳۰ دودحرد هک ار لاغ

 دنرادیم ها-گن دوخ یارب دنراد

 هداچیب یچاشابت طقف هجیت رد و

 و هدید حضاوریفو كيرات ارملین
 »درب یمن اریعف او تل نآ یاهامتز)

 داتاهملیف هک دی | هدید یهاک

 تدم هی یارب دیاش ) ؛ دنوشیم

 تدم كي یارب مهدیاشو هاتوک

 صدق یقفل تاسب نیا (ییالوط
 ذا ادملیف هک هدوب (زثل) اهیسدع

 هدومن حراخسوکف
 ید دن
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 اعتدا و شزرل
  وه تهاپ اد یتلاح نین ۳ ۳ نینچ تسا
 7م ریدج یاهتادابآاب یلو

 تسامرکسمو) دتخ 1 | یم یقافتا نینچ تسف ۳ ةافتا نیش
 و زافآ زا یلصا یرادرپمیف
 ۳ تو تزوص نیادد مدوب
 ۱۳ ورم ار یصتاذای]
 ۲ 7 هلوعم فیعض یاهیدادرب

/ 0 
 رتاظند یربخ یاهملیفرد یهاک

 کات

 و دشاب هدش هداپ
 , دتسیایب ناسوت

 هدنابسچادوف ارن [دیاب یچتاداپآ
 و دناخ رچبار ملیف هقلح یرد ایو

 دهدهمادا هیقب شی اهنب صیس
 زر زین ادص لرتنک همناغرد

 واو تسا یچتاداب آ هدمع فا اظو
 دیاب یلاخ نااسكي رد هک دن ادب دیاب

 رب نلاس»كي زا رتمک یلیخ ادص

 |د|دصدای ز تیعمچ | ری زدشاب تیعمج

 .دنکیم بذج
 هتبلااروظنم) بوخ ریدم كب

  تقد هشیهدیاب ( تعامنیس ریدم
  یچتاداپ] و تاداب اب یداب زهجوت و

 . هرخالاب اریز دیامتلوذبم دوخ

 .تسق نیرت شزدارپ و نی رت مهم

 ب
۴ 

 یلکمقوقح يجت ارات اب تسا مال
 - ءوس هدرگن دوبجم ات دوش هداد

 . دوخ لمع نیا ابو هدومن هدافتسا

 . ناشدوخ هکن ]نودب ارنایچاشامت
 و هدومن ث>ادان دنوش هجوعم

 - دراو همدص زین امن یمانیبهوقب اسب

 ناکدنن او دروآ
 اجنیادد میتفک هکیروطن اه

 ب رکیددابو دباییم هعتاخ ام

 بن اش هک مينکيمر|رکت هصالخ
 ۱ هد جیرفت یاب طقف
 ۱ ی نت داون رهو دی ورب امنیسب
 1 رهنما هعاپ هدف لوبق من وب

 هاگ ۲و هتیمز نیادد هعلاطم

 خانه و ملیف لب نتخاسدارس)
 نی رت رتومو نیرت مهم

 اونا كي یدب و یوخ
 اددوخ تقوزا تعاس
 دیعب چیه | ری ز.دیهدن



 موم هج مچ هو مو موج هم هم
 هم موم هم مچ هم مو مچ

 ؟ هزرایم

 یدادبید یارب منم ذورنآ

 1 ناک دن زاسو هیت مضو زا
 «یدافاسو « موسوم مایبملک و ینایمک

 تداوح عوقو یلصا لحم مژاع
 تيراتیاملکنج ینی مایف ناتساد

 اب مدیدرک اقیرفا زیکن| تشحود
 یاهیتفکشز| یتقیقح كيدزن زامه
 هدهاشمارت ] تبچءرا رسا وهداق نیا
 و هجوت باج ات رپد مهو می«
 زب زع ناکدنلاوخ یار ینیریش
 نیا مسنک شرع البق . ملک هیپت
 دوویلاه هک تسین یراب نیلوا
 یابلکنج رم یملیف نتخاح رعفب
 -هیهت ارسیز تسا هداتفا اقیرلا
 نینچ ریظن لبق اهلاس ناکدننک
 رد اقافتاهک دن |هتخاص یلاپلبف
 یتاپمک .تساهتشو مهیراشرسدمآ
 -ترضح یاپجنک و یاپملیف ورت
 یاهلاسرد اد« وبماک ومو و «نامیل

 یناپنک ودرک هبهت ۱۹۵۳3
 اب۱۹۸ لاسرد رین «وت ۵.2
 دارسا «لکنچهوکشو ملیف هم

 او

 ۰ قافت)

 رد < اقیرفا هکلم» ملیف نت
 ریع تداوح كي لب یون
 ماون نآ ءدامل!قداخ

 ق.تسا

 دومن نایب | دی
 و نم لماح یاهرپاوسه هکیتن

 زاول و ینف نیهصقتم وناک

 سح دمآ دورف اقیرق| رد هبلادو
 سیخ قره زا مئدب رعارص مدرک
 .دهدیممب ۶ یطرفم یگنشت و هدش

 (یلتناج) و ( دویتامدونکی و)
 زیت ملیف نیا تن ناکشیپ رنه
 فر-_طن 7۲ و فرطلیا ؛نملثم

 زا و دنتشکیم بآ ٌةمقعق لابتدب
 هاربه هک اد یئاه ینتسبدب تخب
 هدش بآ منیدوب هددوآ
 ! دوب هدش هتخیر ابیاوه

 نام دورو زا یتعاکی ژونه
 یتسیاپ دیسر ربخهک دوب هتشذگت

 «یب وریندیاپلگنچ بوص, هلجعاب
 تک رح یدادربملیف بسانم لحم
 ۱ سپ ملیف هدننک هیپت .مييامت

 یاه هتحص هیبت یا رب نا و رف یاهش واک
 نایم؛اهلکنجرد یکمههک ملذ جیپ
 ددن ویبیع موقوب هدن رد تاناویح

 خشت < یب و ربت >۱دلحم نی
 هاگتسد نیدنچ ابامآراچات و هدد

 لماک هقوذآ و یدادربلف نیدود
 میدش راپسهر هیحاث نآ یوس

 تارشحدن زکزا هادلوط مامت رد
 تحارو هدوعآ یا«ةقد نوکانوک
 و لئاسو هرهت دوجو ابو میدوبن
 تالکش ینیب شی د یناک مزاول

 یزاوشداب می دیس« یب و ریل > هب هکنیمه

 یمرگ هک میدیدرک ورب هد یمرظع
 نونکات نم .دوب اوه ةداملاوخ
 یاهدن زوس و ناژوس ناتچ یاوه
 تلایانآن ایهایسز| یکی ؛مدو هود
 :تفک دنخبل ابدب ها رمیب ات یب هکسیتق و
 نب رتبسانم و لصف نی رتهب الاحهزانو
 یدادربملیف و هیجت یا رب لحم نی |یاوه
 ۰ دشابیم ملیف

 <یب دری »>هبام دورو ماکنه
 نامسآ رصات رس یاهفدو ء 1
 زود نکیل و دوب هتفرگرب رد ار

 نامسآردءریت یاهرپا زا یرتادمب

 ۳ سرو اب دیشروخو دشیبل هدیو
 . دی اتیم نیمز یود یاهدنبات
 ده یتان اویح ملیف نیا
 هدینشن مهاد اهن ] مسا یتحنونک ات

 مچ هم .هج مچ وج وج یو حج مچ هج جج حج

 (۵ینص رفساقی رفازیمآرارساو فوخمیابلگ

 اترنآ یا رتشحو یاهاگنج رد نآ زیگن ف] تربع عسو

 ناوتیموصت

 یدادربلیفدنته هکیروطب اهن ]زا
 سوصخم رداچ رد نم اهبش .دننک

 نب ریشیاهب انک زرلو سرتاب مدوخ
 مدن| وخیم یندناوخو
 مدیمهفیمت مه ارن ۲ طخكي هن ومت

 هعارب ین

 ضریشهاهگ رک ٌءزوز یادص
 شوگب دیعب یتفاسم زا

 و هدن زخناروناج مادقاو غاوتا

 م ژا اد تحاد باوخ هدن زک

 هه ابی یط رد :تخایم بس
 هانب یاهشوگب نم لثم نی رفاسم

 رونکی و) اپ ترچ و هدرب
 نیرتکچوک نودب هکدوب (روبتام

 حر

 اه رداچ نورب یاهههفاوو سرت
 ! وزیم مدق تحاد لایخ اب

 هتحمزا یکییدادربلیفیا رب
 :ردملیف یاه
 تفرک دار-ق هدافتسا

 دروص < شانغ]
 هردنیآ

 بیهع و كات رطخ رایحب یاهداج
 هدایپیتسیابارن [«اررتشی و دداد
 میدرکیم تلنغ یاهظحل رکا دومیپ

 زیل نامیاپ ربژ یکچوک هكنسایو
 نو رس هرد هتزژا ادنامشما دروخیع

 ؛دندر و ایم

 ناهأیس زا یاهدع هردنیاود
 وااموئامو هلیق

 تحتالعف هک نیانیمیکدت ز ماتیک و

 هکیتق و .دویمهزادا اپسیلکتا رظن

 هک (یل تئاج) میدیسد اجتادپ
 شحمب دوب هتخاس شا هتفوک یکتسخ

 شرهوش اب ترساب ینفلت نتنای
 تخاد رب :تیحصی (. ست رک ین وت)
 تعاسدنچ أتدن |دیم | تبححنیا و

 یشحو هلبق و

 هم مچ مچ مجم هج مچ

 م مم مچ مم مم مج هج هج مم مچ مچ مچ مج مچ هم هج مچ هم ی موم موم مج مم مچ هجمومح مچ هم مچ مچ
 مم مچ هج مج

 ودیرادرلیا همتاخد)

 ملیفنیا یطدد هک تا

 یتحد نامد رم و لی ابقمو-رو

 دشاب هدش هدافت-۱ لماک دحب
 یو دزاام یامیباوهکیماکنه

 نامسآب < یب وربت » بوط ر«یاهنیمز
 مد رکیم رکفمدوخ شیپ نم تساخ رب

 ادب |نآ رد هکتتسا یمایق اهنت «یدان

 یاههحمءاتو دوشیل هدیدروک د
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 تمربط و اهلکنج رد نآ یقیقح
 تساءدش هتشادرب كانمشخ



 دد ید زارم دوس قشف ریس) ادنادرم
 و وش لا نیع

 وب : دعا

 دهن 4 ِح
 رعسب نم یل دن ز ناتسوو

 هیتفو زا . هراد تهاع هاضا

 ودر زد +زا وه ماهتخانع رم

 ِص مه
 دوخو ماهدوب یکدنژ هروع

 مداد ف تعایقر

 رسپ ابلاغ مووب هلاسوو هکیماکنه

 مدر-کیم هیبتت ۱دی ژاپمه یاههچب

 ارچدسرس نما دوبن یشکچش

 باخت | یژز

 رثعا شیوخ

 ابیارب اداههچب رتخو

4 

 + متشاد لاس + «کیادام
 و ی 7
 مهاکد از هک یکچرک رهشزا منی دو
 ۳ دن درک نطوكرت دوب

 ی دند و هتاغزا یلکت ماهعالع
 -ارغ اسور

 ز .هش هدب رب

 دقف ودوب شاعم شالعرو «رکدیم

 ٌةداوتاتب تب وتیملیطعت یاهزور

 نابیترت نیمهب ودنک یدک

 ؛مدعآ را
 رسدوخ

 سس <یدوخرسو رتخو

 وصخب هنشركي ردوپ متالیمحت

 بکم دد یحابسدنیا تفت شب
 دنجیلاسو مدرب یمرسپ اپکیلوتاک

 تنطیشسرد یموع سرادمرو زیق

 (دانفارکف نیاب .هبت رم .متخومآم
 و < ههادو و هتفک كرت |رایند هک

 اب*ادنیادد هک م دو ق هکیتتویلو
 هد تسد زا | ددوخ یابی یاهوع

 : ه مدش"فرصنممیصت نیاژ)

 متفای فا رصت) ندوب اید تراز

 فالخ نآ ی تبتق مدرکیمس
 نیرخآب اددرغ سابلو میامنراتقر
 دوب نیا میدزدآ !مروآرد اوردم

 موش رهاظامنیس ةنحمرد یتقوهک
 .ددرک مبیصت یمیظع ینایماک هک

 هلاسکی وتس هک اهزورب[

 یرنهتیصخشب الماک تقیفحردمدوب
 هکارب تساوخمماد وهدرب یبدرخ

 دان ردقب ] یرادربلیف یاهیناپک

 دسرب یئاجب ما هبن رو شزراات منک ه زی

 مه «ملیف كب دد تا رشز] سبک

 مهد دوشمییصا یراشهرس ۳

 زادعب !منکنیمات اد مدوخ یل
 تنگ یتاکدنز دوردب مردپ

 رتشیب تس) هل

 تیز ی ِ
 بچ وسم لویق مردامودوخ شامم

 دون شب یزاب راقمردیا ريژ مبامت

 او تب امهک
 زا یکی دد مددامهکن "اب و مک

 راک كدزب یاههاگشارآ

 اگ دن ز یوفاکت واتوقح هلااذمم

 دادیم ار
 نیمهرد هک دوب مای

۹ 
 تا د اهنآ روت-رز|

 نیدرم]) فورمم

 وت دروم

 نادرگ راک ناتسود

 ارهدرمنیاد متفرک رارق (یورل
 نیل و! یا رب ود ومت یف رعم (ید رل) هب

 «دنکیمشوما رفاهن ]و ملبف ردرا,

 ناب ژرس ر مایلاوب زو مدرک تک رش

 زا اهلابایخ وهچوکرد و داتفااه

 ار» دنتسا وغج« هک مل ادنمقالهتسو

 !عدوهنیم زا رف دننیب ثكیدز. زا

 مدید مدرمبوبعم اددوخ هکتیمه

 كن رب اددوخ یئام_خیاهوم هرابکب

 هراتس«رف رتاذال»

 ِگ

 اهدرماب

 نسیا زا هک می وکیم اعب رص هئبلا

 یتیاضر ساسحا نب رتیک عوضوم

 ما هتفک ا-هزاب مدوخ هچ .مد رکن

 نکیلد مداد انشآ اهدص هچرکد

 نآ دن راهش تشگنا مئاتسود

 اجهمهزدرمب دنم هویئا- ز «کنتامز

 هتقاین ناتیمطا مدوخدوب اون اب ژدرو

 ِك "هم ماش نولکب هکعوب
 دیدرت نره ماهدشیعقا و هشیب راه ماهدش یعقاو هشسب

  ِى 5 راب جنردوژ یلزاررم نارکن و

 شسک را ییهد(داش «یتدآ )اب هکیتقو

 هتک تشذگن یرید مدرک جددزا

 مدوب نآ یایوچ هجن ۲ متفای رد

 ۲ دن زواب « لابخ وای ورونب اعو 4۶ بت

 ! هلاقمهدنسب ون وابیز
۳۳۹ ۳ 

1 ۱ 

۳۹ 2 ۸» ۲ 

 / متسه((رن رثآنال)) هک"

7 نخ وگتیس ۹ناک نوک مه زونه یکدنز دقشعب وا
۰ 

 روچو یداب] توافت < ینوغانز مددوآ ردیئالط
 یلآ هدبا روش یووتسچرد , دراد

 اوره یخاتسک لاعک اب دوخ

 و :متهب وآ قدی هنسط نمزدپ
 كنیپا ترباد ) د (نب رک و بتسا)

 اه آ
 و یرنه تیصعش ةتفیرف اه# زین
 دند«ایمراسشب هلمجیا زا

 زا سپ هسادشیمن مشیادآ و یمابیز

 رادهناخ نذ كياباد هوخ جاودزا

 نیمه هطعاوب و دندیدیمن و رب ور

 مها رای ادج تایجوم زین ثانایرج

 (رک اب سکل )اب «تیماکش
 جاودزا دوویلاه روهشم ن

 و ناتسود زا یا هدع ۰ مدرک
 نایاب امشجا ودزا هک نتفک مت اب انش

 مهلیاددنچ تشاد دهاوخن یشوخ
 (سکل) هکشیا یکی دن درو میارب

 و تسا یدیهشو كرزب هشیب رنه
 !دراد اهرتخد نیب یبیجع هسکو س
 امت یودرصه لفش هکنیا رکید

 نیادوویل اه ردد ت-۱ یگیپ ره

 هثیپ رثه ود هک هديسرتویشپ هنکن
 مج» اب دنناوتیم زک ره لفش مه

 هدیقعو رظن مغریلعا دننک یناک دن ز

 :مدرک جاودژا (سکل) اب نم اهنآ

 اف آر یزیگن | دوشیک دن زطقف هت

 یا وشأن لو هامدنچ یطرد هکلب میدومن

 دوخ رمع نایاباث هک دش تب نا«

 یالاندیشوخ و قشعرد مین اوتیم

 یءاساتلع «میشاب رکیدکب كي رش

 هقالنخ |مهاپ هک چیه ام هعنسنی )مبل
 !دب وکب وا هچ رهنوچ ؛مینکسمن ۱دی

 دکل تن ؟میوکب نم. هچرهاب
 یتساب نملصا نیمه یود و مینکنیم
 ۱6۵۷ دا نو-,دم اددوخ تیقفوء
 اهبوکیم هثیمه (سکل) مر.هوش
 ناب هکلب ۰ تساببزطقن « ان هیچ
 ۹3و اهنالز نیرت بلق شوخ زا

 یرحه هک مک فا رتعا دیاب ودشابیم
 36 !درادن دوج و ملاع ردوا لثم

 داغتفا نم هکنس|تاهج نیمه یور

 ۱ متسه (را رنانال) منکیم

 ؟سیدرپ :سابتقا و همجرت»

 دب درکیم
 ارام



 مه اد نیا

 س نا رد یاهثنس زا
 ره رد هک شاهفوخعسو درم

 هتشاد یفاک هرپهب یابی ذ زا دیاب

 یلصا زوحمو هدوب ملیف رد د
 قذع یارجام ساسا رب نان
 یارب یچاشامت دا رق ودب 7

 ود تشون رس «ب یتس ۱ مم ز زا یذل

 ابی ژ ها درد تب "۱ ردو هدوب دنیقالع ناتساد نامرپق
 ایناپج واظن ادیابهک تا ودناب تبنن + ثداوح نایرج
 5 3 رو دیاب مه ار« رتسک اب نآچ لععنب او ...دنک یدردمه ساسحا

 هک دریذیم ناکما یتروص رو نایرششنب رت یسبدقزا یکم هرمز
 9 دوام

 مه ظاحل زا ناتساد ناهرپق ود داد زا رق امنیس یمایژو .دمنب

 هتنرمپب ودو هرهچطوطخ یکنهآ
 بلحب رداق یرهاظیت ابیز تیح زا
 هویدوتسا تابعش نبرت  سوصعب ناپج ناژاس مایف لصا ؟دنایتح و یداع یاهرهچ یاداد کورب و نیرت زهجمزا یکیهدنذاد نیایود ... دنشاب ناک دندرب . رظن

 ردیو دی یلامتیح یاه تیلاعف زاغآ رد یو ۶ تا ۳ ح

 یناوب رب دودو لدا کاج اوجهلحریب دودو لو
 - لودعم هحاا شیب یکدنا هوخ

 هتشکت صاب رما نیمهو د ۲
 یقاوارق همطل یویلابیزب هکدوب ی

 0 3 یاء روچ ره تدع نی رت هات وک فراظ _هراومص« یساسا لماع وب طوب رم دوما تایر هریت ناو دول ۲ تشو میلاص ماعو یماب . رب 3 دومت نیهصهتم نيا دنوشیم . رظن رد اب دوویلاه ناک دننک هیهت ی دام هکنیا ۷۰۰ .ددرگد را و وص تا2۵«, .تسا هد و
 حس لاسدنچ ندو.-ایف وس میش نابلو

 لیق رتسک اب
 یا رچا زادعب و و و یداع هرهچ 1 نزوندرک مک زا اب نرولایفوس
 نو یتس اهذیسین ابی ز نلاسر# صرع ر وتسد شارا ر ۳ 2 ثارا ۷

 -. ۱۷ هحاص



 یا « رطاخ هشیمهیا رب «تذ)

 دنچ روطسنیا یطر

 ع :ودب ما

 خورثناموکد یاهلیق
 د كاجیقشع یارجام

 تاصوصخ و «ندعرارت
 ۳ ماقاو ع ونا هکنیا دوج راب تام

 اددوج و ابپ ژ یقشء یاههنحصا, 1
 یقشع یاه «>م ۶ .فلتعمیاهمایفرد

۶ 
 ۷ ات هدم [ادوج وب نونک
 تسایرت سام و

 هاگتساوورن وم نیلب

 سوب وتا

 ره

 ؟سوب وتاهاگدسیا» ملیفزا یاهنحص و ور وم نیلپرم

 تام اسب ۳

 ابرب نآ هب قاعتم ن

 نبا ددادن ی : ادن یفر
 اسیسم اامباب هکشیاذا

 زناث اهنیا ذا شیب ارد
 رکف نیا لابث دن و تب ادب

 و دشامنیس ددا و هکدیشکن یلوط

 ماقبا|دییسها یب یاهلد .ملیفدنچ رد

 ۰ میس حالساب وا یلو دون
 هدافتسا هاد رد یو ششوک و دوب

 حالس نیاذا نامم دح نیرخآ ات

 زیگل | سو هد دهتم یاهسکع تر وص»

 و ناهد «نابچوهلنت یاهساااب

 دول ] تشوک نابل هزاب میت یاهشیب

 یلالطناوسیک هرغالاب و ین دیسوب و

 دمآرد لمع هلحرمب «كنر

 یربادالک ادورا وم نیلب رم

# 

 ید هرجنپ» .ملیف زا یاهتحصو یلک نیرگ
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 «كين كيپ» ملیف زا یاهنحصو كاو میک
 ءالطا هکب روطب .دن !هداهن مان دیدج یو تقیقح رد ودن |هداپن ما" رضا> رم

 ءناهز یحنج هب ذاج م

 لعفواام ناراکمهزا یکی لوقیایو

 هدوشک یسنج هبذاج رتفدرد یاهژات
 تسا

 مامت ورنوم نیای رم یاهملیف
 - هب ذاج یمزک و ترا رحزا ولعع

 ناکمادح رسان ابیژ ندنیا هک تسی)
 ملیفرد .دباهثیم نآ داجیادد یم
 ینیدوعب یامتسلد ید داک این

 شرهوشب هکیزابسوه و دنول نذ
 رد هکدومن ءافیا :دن انک یم تنایخ

 یاهملیف نب رثوب زا یکی مایف نی | نمض
 -هعصآربغا یلو .دودیمرامشب وا
 هاگتسیاد وامایفنب رخ آ یقشعیاه

 «یادومنودواب نآ رد هک « سوب وا
 ۰ نیماطم فرط زا تسا یژابمه
 یاه هنسص نب رتجیپمد نیرتاییذ
 نیلب رمنونک ات هک هدش هنخانش یقشع

 ,تسا هد رک هاقیا وراوم

 یبقع هرعبنبو یلک سه رگ
 یتاکراتس ژازبن یلک سی رک

 یقرتجدادم یلیلق تدم رد هک تسآ

 اب ندش یژابهاب هوالعو دوسراد
 ؛ دووبلاه ناکشیپ رثه نیرثکد رب
 < یناهد رتخد» مایفد» یزاب یار

 ام.دیدرک راکس| هزیاجدخاب قفوم
 «یباکوم و یاه ملی نونکات
 < زبس رگخاووژ ورمی یارجام 4
 مپ اهدی دنآ رپت هدیدذا ۳

 یوب راک ات رک دیلکس ی رک

 ترهشلبقت یدنچ هداتس ۱ دیداد دشاب

 ترتاردوخ تیب ویو ی
 حاودزا وکان وم ناطاساب و هد رک
 یکی دوویلاه بیترت نیدب و دوم
 نی دنمرنه و نیرت نگو

 حب داد تسدزا!ددوخ
 مامی

 تارظا امثیس ملاعت دا
 ی .دّب امت یع

 تک زا لفاحم مهزونه

 یداودیما

 نونک ات یو هک یئابایفنایمرد
 تساهتشادهدوعب اد لوالراوت آرد
 فو رعمایف یقشع یاههنح

 :میج و اب نآ رد هک | د6 یبقع

 كاعح ءد رفل ]و و ههدوب یاب«
 تس | رت ] یتادرک راک

 رد دادرارق لوا هجردرد ناوتیم

 هتس لدیداگن ریخب سی رک ملیف نیا
 هتسکشیا هداحرد یویاب هک تسا
 تسین تک رحب رداق یتدمات رکیدو
 درویلاهرد یلکسب را مابفنب رخآ

 هاومدهمب

 دراو مان «فارما هعماج»

 كن كيب و اوت میک
 ینالطوم هاتس نیاام

 زر سم يک هاو تا یایق) 
 نیت ل یزاب اب داب نیل وا یارب

 اتیوهکیتروصرد میهش ورب وز وا
 نویدمار دوخ ترهشزا یاهژادن
 یلالط دزابدرم» تر اب یاهملیف

 و.یدا ن

 زا یلبلق تدمزا شیب هکنبا دوجو

 مل ام

 اب .دنادیم 4 ني- اتسادو و

 ورذگیمتا نت كارت میکدورو

 ردتسا هتسناوت یبوخب ید اذهعم
 یاهظحالم لبأق ترهش تدع نیا

 یریهشناگشیب رثهاب وهدرو آ تسدب

 9 ینات» ملیف زا یاهنحص و رولیت تبازیلا
 -۱۹هحفص-

 زد < ندلوه مایلی و نرج

 یزاسهب«رواب نورد <
 ددرگ

 ول داهنیجداد گاون میک
 مدیاو دنا هداهن مان

 ی

 وترپ
 ناکر اتس فی هررد یز
 یلاهلف نایمرد دریک

 هدرگ یاب

 ع ظاسا زا دمب یدنچان دود

 نوتگات ات
 زا نونکات «كب تیب» مطیبف تس
 یقشع یاه هنعص ندوباداد طاحل
 رو ]ناحیه تاساسحاابماوتدوشرب
 لوا هلحرمرد «ناتسادن ان امرهق
 ردشیپیهنچ هک مبف نیا دداد رق

 ردار« قشع» دش ۰

 مامناپ ومتسب نرق یتسی !
 هدننک تحاران تاناجیه و عن

 یسدربددومیهجو نی رت یلاح
 وادرارت

 رد یناکمو رولیت تبازیلا
 باتق ۲

 کد نز ایزهدانس ی

 نآ

 کنش
 یک وکنادود زا !ددوخ ینانیس
 اف ] رو هتبل| .تساهدرک ع و رشدوخ

 هیقب درسفسه  ٩
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 «نشخدرمهسولثم یلذتبم ملیفرد ؟
 شاوجرد (نوتلراج)؛ دیامن یژاب

 <۱ ددنآب نیا طقف» تسا هتفک

 1 4- | رف رد «پ وه باب »

 - اداپ» یناپمک ریهش نیدهک
 رتشیب لاسهدفه
 ملیف ددزاب نیل وا

 لرغ» مایف ودشی اهن اب ودومتیژاب
 «دراد تسود |رهالاب نآیکود

 شقن یک اتب دیصر یت ور و ترتپشب

 «لکشوخ هچب « كارزملیف تسغن

 رد ملیف نیا

 نآد ملیفود ردآریخ|هک «تنوم
 «نینهآ هطیلشو و« صوصخب سح لی دیب

 -اشاهت و هتخادنا ها رب یدابزیاغوغ

 رسدوخ كحضم تاکرحا ار نایچ

 «-ن | رفروشک مزاعتساهدرو ] لاح

 ویدرتساذ| یکی تفاوءهاباتدیدرک

 -نیت رام)قافتاب ررشتیامهم یاه ؟تسوادوخ ین

 ! «تیقف وم» یتمالاسب

 لاحشوخ رابس: (سی ول یرج) و( یدسردود) دینیب یم :هکی روطب
 وترهش «یلوج»مایفدد تک رشاب ربا (سیددد) ۱ دنتسه لاحرسد "
 لاکیزوم ملیفرد یژاب لونشم نونک اوهدروآ تسدب یصاخ تیوب *

 ملقرد( نیت« نید)شراکسهیمادجزاسب (یرج). دنا «)+
 مامتزا دب سپهدیانبم تک رشدوشیب هیبت شدوع چرب هک 29

 ۱ دنشابن غامدرس ودرهارچ لیبماقت

 | یو ارف زیکن |سوههران( لوراک

 9 : رثه (سینک لاو

 شان هک ردیسیلگنا

 ملت ام
 | ملیف نس.ا دد (پوه) هکنیاتسا

 (لوداک )و درو آیمرد ی

 ۱ نیمه ۱ دنکیم ضوع سابل ابترم

 1 ۵ وشیم لقاع یاهراتس

 زا یللمب هک (رتسوف اتاید)

 | «دیزرویمیدراددوخایمایف دد تک رش

 ملیف ددتک شرب ینبماددوخ تی اضر

 نب رتاک )فافتاب «وکید ناددارب د

 دومن مالعا ( تارگ

 « ملیف نیا نایاب زا دمبیو
 یکیزکم ریظنیب مادد كيرد

 «هنهرب اپ قاشعنابایخ» هب موسوم
 | یاهدع. درک دهاوخافیاار لواشقن

 دیلب حور دن رادهدیتءاهید وویل اهر ا

 ۱! تسا هدشجراخ شادبزا یاطیت

 ! ولقود دابهدن ز
 كاهدرف) شرهوذو (رویه نوج)

 یکدنز لاس دنچ زاسپ( یدوم

 هچب ود سحاص هتشذگ هام یئوشان ز

 هکیعتوم (درف) دندیدرک ولقرد

 هدیئاژ ولقود(نوج) شرس.ه دیاش
 هدمآ رد صترب یلاحذوخز| تسا

 و (یستاک ) ادودن ] مان ! دوب

 ودره زین العفو دن |هداپن (یدول)

 ۱ دئتسه طاشناب و ه-:ز

 مهم مج

 ناشخرد هداتس رارچب
 (لبت هحفصز| هیقب )

 اط نینص ردو راک

 تشادن یراک و رس «نشع»

 هتفر تشپ اد یکدوک نارود هتف

 طدوت داب نیلدا یارب و درادک رس

 امذیسهدرپ یوزر «كاتسا تربادو

 ۱!دشهدیس

 یگدنز رد دولیت تباریلا
 هنحصنب رت ابی ذزا یکی ددیئامایس

 هتشاد تک رشامنیس خب دات یقشءیاه

 نسب رثهب "یو نآ رب هوالعو تسا

 ملیفنامهرد نونک ات اددوخ یژاب

 هصنپ «باستفآ رد یناکم» یتمی
 تساهدناسد روپظ

 هک ملیف نیا یقشع یاههنحص
 -جدوجو ریهش نادرگ راکر ظن تحت
 هدننیب ادوب هدمآ دوجوب «سن ویتسا

 شز,| یم مایف دنچرد تک رشاب هک
 + دیشد درم هدلشء ایب.لک یناپک

 تلذ یاهتنمب دایش « وجماقتن |باقن

 عالطا هکید وطن امهدیسر یمانک و

 نسداک ینادوتسرردآ راچان دی راد

 یداکدای ناونهب اد الاب سکعودش

 دوویا اهرد ,.! تشادرب مایا نآ زا

 ۱۱ دننکیمن هک اهراک هچ
 جو و مو هجا

 و هداد دارق ریتاتتحت ًادیدش ار
 اب دوب هدش هضرع نآ رد هک یقشع

 زا دود: طرحم نیکنس دوبق و سای
 رسوهتف رگ رارق نانامرپق سرتسه

 ین اعم > ملیف نآ كيژارت ماجن |

 را ]نی رتمب هرمز رد ار«باتف آرد
 1 داددا رق یک امذیس

 ریثأت و ینابیزللعذا یکی
 ددملیف نیا یقشع یاه هنحصقیمه

 زا جداخرد هک تسایقشع هدننیب

 >کرگتا وم» نی زین وبدوتسا طیحم
 دوجو«دولیت تبازبلا د و«تفیلک

 . تسا هتشاد

 کا ءژات ملیف دناسمت هتذکات
 یاب رکیدکی اب هشیپ رنهودنیا هک
 ددادمان «یرتنب ر هقطنمو؛دن | هد رک

 هثا دا رق یر | ودیم|نآب تبسن نیعلطم هک
 دن راد
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 ۰ گل ا رتشاب ب

 ینیناپمای اناولیس 7

 سر ایی هراس دن

 رنه 1 ایلاتیا اهم
 ی 3 رب دو و دل

 فذ ره, كنم ریه و ده 9 9
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 3 هیصوت دوخ نایرتشم مومعب ار هدنزومآ و یقالخا رثا ی
 ۱۳۳ مت فک اهم تنی یر نیس هر ی ی



 شاد رب یدیدش سرت ار
 موهفمان و هتسهآ یتاملک ابو دوب
 دیس رب یم دوخ زا

 هدرک دنهاوخ هچو)ابای۲ -

 یالقناب ميت پا مقوم نی

 تسد زا | شدوخ یسیدش رایتب

 دیناهردت دوم هذ رک شریسا هکسناسک

 تفک ودعآان ۲ فرطب و

 دی راذگن منک یم شهاوغ -

 دن ورم

 هک هچن اب هجوت نودب ناطلس
 نیدومآمهب تهذک یم شقارطار»

 هنهرب ارمتبات تشبات دادروتسد

 شقالشمهنیدومآمزا یک ,..دننک
 تسناوتنان ]..درکیم ند)هدامآ ار

 تعرسب ودرو آب تقاطنیاذا شیب
 ناطلس .. تخادناولج اد شدوخ

 یدانکب هادروتسهتین ایصء لاحرد

 تفگ و دو رب

 نیا ددهک تسامش عفنب مناخ -

 .دینکن تلاخد دوما هوگ

 نیاتسا طوب رم نسب!)رچ -
 هد رک راد حب رچاد اهشرو رف رتخد

 دیهاوخیماهش نونک اد .یب و نیمه

 دوخ سح ندشرادهحب رچ رطاخب
 نالشب|دتعبدب كرتخد ناتیهاوخ
 ,دینک یفالت هلیسو نیدپ ودیدنبپ

 یمئالصا هکنيا دننام ناطلس

 تشپ رب و درک دنلب |دنالشد وخهونش
 درو آدو رفك رتخد هنهرب

 دایرف و دش ناطات] تقاط
 : دز

 نینچ ارچ اصلا یب یاس
 ۱!ینک یم

 ؟یل وک یم فاصنایب -

 تردق لامعا دیاپ ومن اطلس

۲ 

 جوجه و ج یو جو جو جم

 یمفرح هک روطن امه ناطلس

 ؟دوب هتخودان ۲ مشچب مشچ و دز

 ندب و درک یم دنلب يتررمار قالش

 اد میتپات فاطعا لباتو مر

 ددرگید هکبلاجات . :دادیمشزاون

 شتروص دبدن .تمواقم با دوغ

 قاطا زاو هبناخوب شیاهتسداب ار

 درک دارن
 ودمآیدصاق دءب هظحل دنچ

 توخهم«اهت نلو هزانج هکدادربخ

 ادیپ یاهناغدور هرانک رد میتپات

 مهالا رک ربخ ن|ندینش ضعبب هدش
 یعلتب و تشک ربانآ فرطب روف

 ؛تفک

 مایسب مدقزک ره مناخ شاک_

 !دنتفاذگ یمن

 شی ولک شفب هکیلاحرد ات

 :تفکدوب هتفرگار

 1 شاک 2
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 .دوبنان [یاچ رکبد مایسراب رد

 دوب هدرک عمجاد شا هیناث رو اهباتک

 اد مایس یدعب قیاقاب تساوغیمو

1 

 رای رهش و نم 0

 زوطس ی ی نم دیرهش بل ایم
 هک نونکا مدرکیم تن وشخ
 -یمل ؛مدنییم ورف ناپجژاهدید مداد

 میلق دارسا یور زا هدرب مهاوخ
 ...ان ۲ مئاخ ؛هلب ... مث زن وکی

 تفسویدجتیاهنیب دیدوب ین زامش

 لوط رد هکینات ز مامت زا را تخم

 < دن اهدرک یزابادیلاه شقن مربع

 تسد همان ماعتا زا سب انآ

 تپج و تفرک ادشرسی سیل ول
 . تفر ناطلس دزا یظفاحادخ

 زاو هدیشک ژارد رتسب رد ناطلص

 رت فیطل شا هفایق رکید مقوم ره

 ان هکنیمه .دومنیم رت هناعاجشو
 رد رورس رانآ ؛دش قاطا دراو
 اباد شتسدو تسب شقن شیامیس
 :تفگ هدرک زاددوا یوسب یاهقلح

 امشب قلعت نیا !دیلاسمر_ةب -
 هدینکب ناتتسدب .. .دراد

 هقلحا نتفرک زا تسن اوثن ان[
 یرتشگنا هکیماکنه ..دنک یراددوخ

 یقنعءآ ناطلس هو ر گیم تشکن اباد

 مه رب هدی هو هدیشک یلاحشوخیور زا
 . شک را دار لافطادادروتسدوور|ذک )کشم! رخ 7 لسا رم نیارد .دنک كرت

 اب یظناحادخ ؟ان آ رظنب راک نیرت
 یناظحلنآ رد - دوب ناطلس سخش

 رصق هشیمه یاررب تفریم انآ هک
 كنايت «هراذکبر*تغ, ار یتنطلس
 درا و هلچمب شرسپ و ناطلس لوا نز
 هک دن دن ارشعالطاب ودن دش و |ناطا
 لیمو تصا توم فرشرد ناطلس
 كرتاررصق ان[ هکنیازا لیقدراد
 ناطلس هک |دیذغاک و دنیپب |دو| ؛دنک
 ذفاک انآ دنداد شتسدب دوب هتشون

 :دن اوخ نینچو درک لاب ار
 رطاخب رکف نی |تاق وا بلغا»

 رتدب یزیچایآ هک درک یم روطخام
 هنایدراد دوجورشب یارب كرمزا

 مم نام | رظل زا هک هچن آ ملک یمرکف

 لامعاب هک تسنیا تسا شزراابو
 لوط رد دنیب و دنک یک دیسددوخ

 و هتشادرب یتبثمیاهمدق هچ شتایح
 یهاکناب ..هدادماجن |یدیفم تامادق |

 مجممرباربدد تقرقحنیا هتشذکب
 تفیقحو كردی دوب ین زامشهک دوشیم
 ثعاب حیرص یلوگ تتیتحنامهووک

 -۲۲ هحفص-

 ددو هکنیا شحب اه هجب
 ساسحا ان ندیدزا ؛دندش نالعا

 داژاد دندرک یاهداهلاقوف فش
 دنگت كرت ار" مایسراب رد هک دننساوخ
 دی وربامش رگا دنتفگیم اهن[ هچ

 ۲۱ عترت یمام
 دم آ رد نخسب ناطلس عق وم نیا

 : تک و

 یق و !دیشاب تکاساههچب -

 اب .دوشب ؛دیسرت یم دینکیم سح
 ...دیتسین یو درت مدآ هک دیلالوبق
 .دیهدب حیضوت ناشیا رب امش!ان 7 مناخ

 هب غورش هتسهآ هتهآ ان[

 شدالک یلو دون ندرک اوجت
 نورد هکنیمه .دشيل موپلع ًادبا
 یادص اب دش مار یکدنا یک

 1 :تفگ یدنلب

 لاعب ات هک روطتامه ..., +
 تشح وو سر رد نم هک هدیپفن جیه

 ۰عاهدرب یم رسپ
 هدند زرمداب رف ابترم لافطا
 امشاان ] من اخ..دی و ربدیابل -

 ی ی شف

 ,دینک تر ارام دیاب

 ۳ رزدپ یاد ساق ها

 تشادرب شه ترص اد دالک ۲ , نفرکاد شم

 4 , تاک و تشگ رب شر-+

 ردنپ هبب !سیلول -
 [رضیم هک وکب نتددا نشیپاکب
 روا رام هیئانز میلامب اجنیمه

 وور»+

۱ 
 0 مالک ناطاس ... د دن ادرک
 ۱ و رک مطت

 یو تساوخ دد هرخالاب -
 ربغ یل رام مداد دوتسد.دش تیاجا
 ۱ دننک هداهآ ناتبارب رصق زا

 م نوش تدف را ۱ههچب
 زار اما اب
 رو رسو هلهله فآ رم و دنجخ تیم اب

 !دن د رکیم|دص

 :تفک ناطلس
 هک دین |دیمن رم اههچب -

 مراد هک ن«لباقمرد هک اشراتفدنیا
 نالخرب میوک یم عادوادین افراد
 هنور دیو تسا تک ازن و بدا
 :داد هعاداودرک شرسپ

 نولک| هک نک ضرف ۱مرسپ -
 هچ یت ادیم اب ... یاهدش ناطلس
 ؟یرا دهدهس یفیاظو

 شیاهوربت مامت یتآناطلس

 ارهچن ]| یا همثو دیباط یراببا>
 و هرک نایب دهدب ماجن | دیابیمهک
 ادآ هب ینعع رب یهاگن سپس
 ۱...تخادنا

 هثشاز| هدشرب ین امشچ اب ان

 دز نیمرب وناز ناطلس رتسب رانک
 هسوب وا یاهتسدرب لیملادک اب و

 نایاب
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 هکشاببز هدانس

 لو هشیرنه نیرت وبحم
 راهشب هسنا رف

 نو ریم

 نلژ لینا»
 یسیگنادنمرنه هشیپرنهو
 نر) وه رو رد

 ددزاب نیارآیاربهک

 یرسنارف ملیف كب

 تساهدومن تک رش

 ك
۴ 
 + < بس

 د# کف ع
 ی ۷

 اد 9 شب
 ۴ « و



 ته زن هد ناهلب] دز هه به دز

 جو یو سس لر و بنا اد و هاچ جت تتحم

 ( نادابآ ذا«گ دز رق دوم>» ام ریزع هدنناوخ

 تساهدش پاچ اجنیا رد هک دن|هداتسرف یاهزیشوخ همان

 ۶ یبلاطم هتشذک یاههراش رد «ناداب ]ویاهامنیس هراب رد هتیلا

 ُا تساتوافتم اهن [اب یدبرف یاق هتشون یلو هوب هدش پاچ

 ۰ هداد یداقتنا هبنچ رتشیپ و ۱

 ۰ هه و و و _ت ۷
 ناوتبم یاهزادن |ات هک هدش یناکمب داک و تیلاعف رک رم نادابآ

 دون الطا نادب اد امنیس مان یوسب ناریا مدرم مابت هک یلاج

 یمک نیریاسب تبسن هک امنیس نیا -هطقن نیرثکچوک دنرادرظ نآ
 شیامن نااس ودیاداد دراد یرترب . هتشذگ درادن دوجوحیراتیارب یا

 هدرب هک تسین افسهزو ین اتسب ان یا زجم تفنتک ر شب قلعتمیامایس دنچ زا

 یناتسباتب رصحنم طقفنآپوکصامتیس ریچ هیپب رهش یامتیم + یاهنلاس
 انایحا دهاوخب یسک رکاو دشابیم زر. لک زاتیسا و ۳

 دنیبب امنیسنیا ددبوکامنیس ملیف هملک هک دش روآدای دیاب زیچ
 ناتسبات هکنیا ات دنک ربص دیاب قلعتمهک حات املیسزجب لو)

 ناتسمزردیناتسمز نلاس -دسارف مادکچیهدرومرددش بیم تفن تک ر
 و یبرم,یاهملیلب رصحتم مطقنال تینا رهشنیا رد
 رثه یسک رکاو فسایسداف هلبود . «ک ,دراد دوجو

 دن اوتیم دشاب قوذیحاصو تسود

 شرطالادی رف نیشنلد یاههرعت زا
 هدافتسالامک درب یلیل یاه هلان و

 نیریه,-
 اپیل دنصو نلاسعضد - ۱۱ درب اد یابمانپ

 یاهنسداک و نلاسیوک دنلب اهنت ترم رو هک درز
 یسچافشامت ناجیالببآم فوسلیف
 هنک تادابآ یادص هنرک و تسا
 دهدیمرازآ اد یجاشامت نلاب رد

 شیامناب امنیس نی |- می روگیمهدیدن
 یورتنام ربق ناهپوکس امنیسملیف
 دروآدوجوب مدرمردار دما نیا
 هن افساتم هک دشاب هدداب [ یلع دی اشهک

 شوما رفیتسار - ادوبن مه !هبصق

 لاس رد هدوب نامتخام
 اما و- دش دنهاوخ

 ره رکذل|قوف یاهاش
 دوب دهاوخمک

 بلاطم نیا

 . نیرتپب هک _یلاج دد میوکب ده

 رب هتشذگ دوشیه بودم ناداب ۲

 یاهملیف شی امن اب

 و بوی نژب و لایرص رسارب
 یشوخب یسداف و یبرع یاپلیف
 نآ زا كيچيه نولک اد هدشیریم

 هدن امن یقاب !ریذپلد ؛ یاه راکدای

 نوچ یراثآ شیامناب ضوع ردو

 باتفآ ردیناکم- تیدباب اجثیا دا

 2 یرنهتأیح هق رخ -ثين كير-

 دروم رد - دهدیم هعادا اد وخ

 دوجو ینحبیاج امتیس نیا نلاس
 امتیس ؛نابحاص دوخ اریز درزدن

 - دن |ههش ؛«]ذ نآ تسد زا زین

 (!یرداچ)د فقسیب نلاسكي اب رخآ
 رب دمبالق هک ارهچن [ درک نا وتیم هچ

 (۱هیندا) امنیس نیا قدذاب و ناوج

 فقسیب نلاس كيزا ترابع هدیسر
 لا هلحو رد هک نوتس نیدنچ و

 روطن امه !دنکیمهربخ یچاشامت مشچ
 یناتسمزو ین اتسب ات نلاسدش هتفک هک

 كياب عتاد ردتسا یکی امنیسنیا

 دنچ اماو دوشیم هدز ناش ود ریت

 بیاصم هک هدیدرگتعاب رکیدلماع
 دهد رارق !ماعشاتعت اد رگید
 ملیف شیامن زپجم یاههاگتسد یکی

 یاهلیف رکیدوپوکس امنیس هدرپ و
 روخ رد اشاو هک بوخ دایمب
 امنیس نیا رد - دنشابپیم نینحت
 یچاشامت ودرادن یج راخدوجو تک |رتن ۴

 دنیب یه اد اهیلیف ارخآ سقن ات
 قرفهکیماگنه یچاشامت نیمه اما
 نآ ساسح یاجب و دوشیم ملیفیاشامت
 تسدد نااسفا رطایاهوک دنلب دس ریم

 قوت ]و دن اتهبشفا یسپ یباصحو
 دخ رچیم تسا دو پچب اپن درک هل تسا

 می ده
 ر

۳ 
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 [شرسب ید: ُم اب نازرات
 ۳ و ۰ وا 9 الماک اپل دنص
 ن 7 زا نتسشا یتدم ذا دمب ار 31 ار تسیل مولعم یلد دم
 لر نوچایوک سان زاسیما جلف
 ملل شیامناب هک تسا ینامنیس و |لاح رهب-هسرریم یظنب روطنیا
 ها ۳ ۳ ۶ ور اک سن یریاسدا یرنه و بوخ

 زامنیسنبا> ویشامنیس- دشابی ِ
 0 +ناشخرد هقباساب
 ۱ نیس هماک دون :
 یحاص ۱ هددو رپ تسدهک اهنیسنیا اتس«) ناس- 1 و ۱ هتخغاص نادی واج
 ومدظنا تیحاا تسا ] دنمت ور
 نا رهت و 4جدد یاهامنیستسد 7 رت
 .واج یاهملیاو -هتحب تشپ زاار
 ییطایش نخ - لاما نآ ۰ یفاد
 رارم- ماهئا تسا نی ریش یک دن ز
 دیدنپ ناسنا ردیبیجع تا رطاخ
 ابلیس نیا یناتسباتهدری- دروایم
 لثملایف تسیرامعم یاهراکهاشزا
 دینیپب كيد زن زاارن ]دیهاوب رکا

 در

 ازیب پوکس مان زا نآ بحاص
 اک ملیفكی یاشامت همتاغ رد
 هعجارم اب تسیواسم املیس نیا
 ۱ ۸ یرصب ویمص فریب

 رون یلعروت باروا امنیس

 هداب 1ذ|لبق تسب وخالصا
 هان تبحص ۱ سدقمناکم

 ارد ۱ یرادن اهنتوت دن داد

 8 دزب یاهراکهاش هن افساتم

 ال رک ذهک دوشیمهداد



 یدمحم دمحم یاقآ

 نا دهارب ین اپمک یاههلیف-

 سک د یامئپسب قاعتم
 دل دا و
 شیامت شرسهمب ازالپ امنیسرو ی

 ۰ دوخیم هتشاذگ

 لدا دد داکسا هزیاج ۲

 زوروت هیع لیاوا قباطمسرام

 رد تسیا مولعءالعف و دوش یم شوخی

 یعم هدنرب ینا-ک هچ یراچ لاس

 ۲ دن وه
 تالوصحم هک یعقومات - ۳

 ,هدشن رازاب داد اهنآ فرغرم

 «هلپ
 ميیوشیمدو آداب مهزاب ادمض

 یارب و اههمات هایدزا هلعس) وب هک

 رتشی هب میدوبجم۰ .نآذا یریگ ولج
 میهدن با وج لاو؛س هسز۱

 - هلادبع فسوب یاقآ

 ناونعب یا همان زی ربآ زارو»

 4۳ دنآ هداتسرف ناهردارب

 ار نآ هک رابم هناخ تسب

 نیدب تساهداد امب یضوع

 دوشیم هداد عالطا هلیسو

 هب همان تفایرد یارب هک
 . دیامن هعجارم هلجم رتفد

 و - م سو ریس یاقآ
 رابیارب «هلبا» ملیف - ۱

 یامنیس طصوت هتشذک لاسرد مود

 دشهدادشیامن لاقسی رک
 ایی رقت ملیف اریژروخ تم ۲

 نداد شیاست لیاق و هدش هنهک
 ۰ تسیک

 ۱:منک شرع هچهلا و ۳

 هاو رب»تیسنجب هکنیازاو
 مدرم و ار ناشیاو دیدنمقالع

 ام هجوتم یریصقت « دیناد يم
 ۱٩ تسیل

 سونیلاج زیورپ یاق
 لاسص وصخم هرامشردد-ءاش

 ,دوش پاچمراپچ

 ]رم دمحمیاق آ

 یشورف باتک اب هداب نیادد
 ونرازهلولناب ایرد مقاد درج
 هبناکم لپ ورتم یامنیس یدرب 7
 - دوجوم رتفد رد اریذ یا
 سل

 1 نم یاق آ
 هدازیلع ره ی

 < یمیطم كلم رصان »سکه -۱
 میدرک باجاد

 رک ذت «كربمت وک و هصومب-۲
 دشده| وخ

 ۱ - < رثکاد ترپادوذا - ۳

 تر

 هداد

 تکه رب هلمحنم یداب ی اهءلیف
 تساهدش هدادشیاما

 ر-م یاقآ
 هنافسأتم امش همان عوطوم

 رم لومشه ریخ ات تلعب
 می قنش یه ۵ و]داب هلیسوئیدبامیلو

 هچامشتحب درومیسراف لوصحم «ک
 بلکت رظ زا هچو یخیران «بنجذا
 [ادت رچو قرخ رم ردقن 7

 هک دوب
 پاچ

 مامت وب زم یاهع هرومرد

 -رتهد را و دنم رتهامش لئمامناک دنت اوخ

 زیاد اهن[ دیابامو دنتسین سانش

 ماللاو

 ؟ناو ریشونا یاقآ
 مان ميتسناونت هکنیا ذاالوا

 نامروذعم ميلاوخب ادامش لیعاف

 هدشوسءاضما نایمرد !ریژدب داد

 العف اش یاضاقت دروم رد.دوب

 هرانک اتیس ملاعژا روب زم «ثیب رته
 | زا یلکد وطب و هدومت یریک
 ت!لثمو تسا هدش حراخ طیحم

 .تسیت هباکیب لیام

 هدازه دمحم یاقآ
 همجا رم یکشیپ رته ناتسرنهب

 تسدزایزاک درومنیارد ۰. .دیکام رغ

 تن هتخاسام

 دل روط ونیم وانیهناگ ز یشوذ
 ردتحب «تالاقمیرسهب -1

 دیابل همجارم «مایف ینف لوصا
 زین اد اهنآ یاهسکع -۲

 .درک م یهاوخ پاچ

 می د|دپگن یضاد

 دنقالعشلطوب هکنيایارب -۳
 تسا

 نایسناوآ ناطراو یاقآ

 یدورب «تكارل میکدذا -۱
 رد < نیچ ود یدا تشذگ رح» ملیف
 دهاوخ هداد شیامت سک ر یامنیس

 ًامتیس ناحاصزونه !ریذ ۲

 ای وگ دن | هتفرر ییصتدرومب ارد

 ؟ دنتسه صاتم تصرف رظتنم

 یارب «ددوفا رک نوج > -۳
 یداک ادن ملیفدد یذاب

 تق رک اکسا

 میسا تذاوتن ] هزیشود
 لای وریامنیسب نونکامه -۱

 اب ددام

 < یرصعوملیف همال رب ودب رب فی رشت

 روتکیورمان حیحصظفلتاتدیتیب و
 هرابیاردرگیدو دیونشپار«دویتام
 :دیات تش

 رد« هسوک راکشودو: دارق-۲
 هداد شیامن هیوناژ لوادد کی رما

 رت هوزملیف هدننک هیپت رکا لاحدوش

 یریصقت ...هدرک نآ شیامب مادقا
 ؟ تسام هجوتم

 تاداقتت ازا نیا دوچ واب -۲
 مب زاتتعاش

 نیشول رصان یاقآ

 اشهدنع اب دروشیادد - ۱

 زین هتشذگ یاههرامشرد ... میقفاوع

 هدشپاچ درومنیاددیبلاطم اهراب
 ربالعف وا تیچ هراچ یلو تسا

 و زورو تساواوس دار-هرخ

 رد ار «ادیجی رب واولاتیج» یادا

 (نامیلس دجسم)
 لصفم همان یطابش

 تاج داتساوخ امزا دوخ

 د, |ههشدوخ بوبحم هراتس

 زا هکنیا یارب !ذل میئات

 هحفص نیسهدد ادوا یابیژ

 !میدومت باچ ۲

 هدازدمم ربک | یاقآ

 (نیلانایدززا یئابیذ سکع

 نآ ریادد .داتس نیا یلو

 هکد رزدن یدابز نادادف رط

 پاچدلجیور ارو| سکعام

 سکع نیا دیوشن ریکلدام

 یاپ اور یو
 بت لحا اب تساهدش هیهت فو رمع

 تفقرپ > ملیف ددومدد

 یبااب ناکدنناوخرتکا - ۳
 <اپیپگ ]ود دومردا دنقف| ونع وضو

 تالسم و اه همانزور ماعت المغ

 دناهدش راوتسا هیاب نیارپ

 وگتنم هلج نیا دیتسین لیامرگم
 ؛دوه

 یولع نیسح یاقآ
 مپ رکشتعامشفطعا ز -

 ناکتب زا یکی توق«تلع- ۲

 هداد ناشنملیفرد هتبلا هک دوب یو
 حخ

 یاه ماین هکنیا یارب - ۳
 دن و هلب ود هکنی| نودب یئاکی رمآ
 دن دن ریگیع رارق لابقتسا ددوم

 هتبلا هک هلب ودبم هق

 دنب امن مت درزدیقازک حراخم

 یسوط دمحم یاقآ

 «اچاچناج ولد(دیوبد» -
 تشادهدهمب < یسک اد ملیفدد اد
 تکر ش ( ۲۰ یاقآ ) ملی ددو
 . دوب هدونش

 - لد «داموک نئارد - ۲

 هدمس «یسکاو> ملفدداد <الوب>

 تک رشزین (هدادآ)ملیقددو تخاد
 دوب هدومنت

 راتناج یرب هزیشود
 لوصحم«مرح رتغ دو مابف -۱

 . دوب ایبملک ینارمک

 دتچود.,زبزع هدناوخ - ۲
 ناکشیب رثه یاهسکه هتشذک «رامش

 ءاوعلدب و میدون پاچار< رکذ مو
 1« تسیت ووطنب۱.. میدرکر اتقر اش

 .تالاقم نب ادا دق رطیاهده -۳

 قاکهنناوخ رادقرط رین امدنتسه
 ۱ ۸ تسچهراچ ... میتسه دوخ
 . . راختفا رفعج یاقآ

 هک تست همان نیل وا نیا

 اهن 7 نابحاص



۱ ۲ 
 ۱ ناجی نهار یادت

 2 ت ۱ ی ابیدنام رمقماقمب (۱۳۲۷)لاس

 ۱ هک تقف وم نبآ دم لت ان مدن]

 ربءهالع دیآ لاک دش تچوم دوب رف ومرایسب واهیحور تپوقترو

 و تسیدجاب هتشرنامهدد هکنیا
 یاوتمسقرددز۳ راک یرتشی یدنتقالع

 و یزاب ریشمش ؛ینزتشم ؟
 و هفرک میلعت مه سید باتری و

 راکتش, هجا ردو دیابت تیلاعفو
 هوالع هتشذگ لاس مودم شخرک و
 تمسق رد یلبق تاژابتما رپ

 یناهتیقفومسک وب و یزاب
 دیدرگ روشک كسب دنام ربق ودرک
 رطاضب ملیف سراب ویدوتسا نیلوتسم
 یلابیزو تیوجموینامرپق ماقع
 رد ات دندرک توعد وازا شولیا

 هرپش> لباقم لر «نزهاد» ملیف
 <انا ريایول ول انبج دبشخبب «مناخ
 دو. هتفکباتب یلو دنکیزاب اد
 هک یناوارفهقالع دوج و اب شولیا
 دعب درادو تشاد یکشیپ رثهب یو
 تساوخ ترذعم ویرانس هبلاطمزا
 ربما > ؛ «ملیفد دود هرخالاب ات

 هدپعب ار نالعرا ریما لر «نالسرا
 «ملیند هکنيا دوجد ابو تفرک

 لیصا

 اک دنن | وخ عالطا رب انب ی ودش هتخاده
 هک مب وک «چ 7 نآ درومرد مرتحم

 «:!تسارتهب متتفک ان
 ملیفیراجنه انو یدب هتبلآ

 و تسین طوبرم نآ ناکشیپ رثهپ
 راک و مدق نیلدا هکنآصوصغب

 یتسیاب ملیف« دشاسب یک هشيپرته
 و دشاب هتشاد نادرک راک و لوئسم
 و نادرک راک > درومرد ناتدوخ
 نالسرا ریما «ملیف» ۰ «نیلوئسم

 هدیقسب و دیتسه مسلطم شیپ و مک
 و«شولبا > لامجب یلک ژاب هدنب
 نآ یربهر تعترد هک وا لاتماو
 مسی هدید ارنامه «نابانچ یلاع
 ملطمسغشاب رک او دنهدیم ماجنا
 ناشراک و دندرک یم راک یداوو
 دوخ یتسیابیم دوب بارخو صقان
 ار یرگید هتشد هدرکنلطعم اد
 اب و لاحرهپ ۰ دنتفرگیم شیپرف
 سراب ویدوتسا > لیصاقتنیا همه
 - ان و یعالطا یی عوضوم ملا

 نییلطمو ناتنادرک راک » یدرش
 و دنادپون مهم نادنچ اد «ینف
 «اهملین » یبرخد یدب مهیدا

 اتکنت زا ی هک طقفا
 هدشلح لئاسم هیه < دیاب

 نی رن شد رف رپ دوکذم

 نی ۳

1 
  رظتروصد مادن|یادادرتک اب 1

 ددادیو ششوک هک تشک
 ناسآ تباها

 ناک در اتس

 یبانتسو 4

 یب تیقفوم تک ءاو 4
 شکا همالخ روطب دوبن 4

 -رب ناب هزا ین امز مشیس یابیز
 دوب زعینابیزو دم نلاس صرتایو #

 دناهلبج نآزا دیا هتفر یمدامشب

 تدودناد یمام - ورتوم نیلیرم 4
 نیلدآ- نمیاو نیج -زرتنیو یلع
 هکدرک هفاضا دیاب نابایدد لاح

 نیایزدرهنابش یاه تیلاعف ءربث
 - شوه یاهیتاییز تروص «نلاس

 بلق ؛امنیس یاهملیف ناک داتس یابر
 هتسب رسیاه نلاسرد ارناهجمدرم
 و هدروآ رد شیطب امنیس كيراتو

 

 و ار اهن ] نهتینالوط سب ینامز ۱
 ۱ ؛ درادیم لوفشم

 ابوگ
 تسا هتفراب رورانکبدادبت  رت قشع /

 ربخ وا هب شرسهو <سنایس|واجن ری
 -یرت دقعمسا رم شنامه هک دنهایم
 دصهاوخ ماجنا شدزعان اب دادین
 لحممزاع كت ردبب زین ایب وک .تفرگ
 ماجنا زااث ددرکیمامهلوک تماقا
 لسب یریکولج درب زم مسارم
 .. ددوآ

 یارجام نی اماجن | رسز|عالطا
 ملیف یاشامتب لوکوم اد بلا
 ده| رخ هدربیودیدو زب هک «ایب وک>
 , دیل امتپ ؛دمآ
 مج مچ دج مچ هو وج مچ مج مچ هج

 نآ زا هلصاح دوسلیمکت یارب )دل

 راکب تسد شواب| تک رش ابًاددجم
 هنیمزنامهرد یدیدج (ملیف) هیهت
 هداد مات (نالسدا لزق) هک دن دش
 و تست (دادمان)رکش ارادخ و
 شیاماهداعآ وهدشمامت نآ راک ایوک
 و نژیب (شولب۱) ملبف نیم وس.دشاهیم
 یدعتسم ناوج وا ... تسا هزینع

 - صاخشا رظن تحت رکا هک تسا
 تیلاعف ناریا یلم یاشیس ملطم
 تشاددهاوخ تیقفوم دهاب هتشاد

 -دنسپ وت حالطصاب زا انمشید
 یاه هتکن یضعب رطاعتب هک یناک
 -رنهان | درنپپب هدمکی ۶۱ ینتفک اب

 هیربت هسیاط یناهجهاتوبا نادم
 و «جرالیاچ یلراچ» بقل نان ابو
 یم ناربایزادیچیرب ولولاتیج) اب

 ۳ ۰ سو اد

 مزاولاب اد یشتددق و تداپم و
 دشابیء4ءه سرتعدرد هک یاهلویهم

 دهدیم نان
 امادوا یدادریملیف نسدود 1

 تک رح نیاددو تسا تک رحلاحرد
 هیت یداعریغ یاههبنچیوررتشیب
 بیجعیاههب وازا اهنالب :تساهدش
 دود یاهنالپ سوصخب) 2 اسید 1

 و طلسم عافترا ردهطقن كي زا
 و حرظ « عیرس ژاتتوم ۰( دعاسم
 انشآ یچاشامت یارب هک یلاههثقت
 دوآ تریحكنيا وایلبق یاهراک اب
 تسا هدنهدناعت و

 رث |ع ون نیایا رب اهح رط هیل
 باختت )اجب و بسانمیلیخ ماددولم

 ملیف یلصا حطسارب زا تساهدش
 یماردولم « «ابتاپ ایخرد تشحود
 هبنجیارادرک دوت!صاخ كبساب

 . دشاب ین قاطم مزیلائر
 یزابو روندنت و نشخ كبنکت

 یاهشقن ناکدننک افیا یمیبطالماک ۱
 هتسب | و لوص| تی اعراب ما وت :كچ وک ۱
 نیدب _مایفنی اد .دنتسم همین بتکم هب ۱

 حوط» 4 زنمپ هک دن | هتفرواکب روظنم
 هبنج؛مز-هلائر< هدننک ناهنپ یلاه
 دزد» یزاب یلومعم كيرتن |كي
 دنشهب «ییلپو

 هبنجزا «اهن اب ایخردتشحوو
 لوبق لباق تمحزب یمتاو ودنتسم
 ؛ماردولم رثاكي هل زنمب یل و تسا

 داشب زیمآ تیقفوم یراکهاش

 + دو ریم
 ودحنب شثک و ناجیه ملیفرد

 ددرک یمانب مهرستشپ یزیهآ نیسحت
 یلاع سناکس كيارد ناجیه نياد
 كيیاه رابن ) دانک رد ادیبقامتهک
 تردت جواب دهدیم ناشن زادن اراب
 نیا ناجیه تدشو دسریم شیوخ
 یسااشیس تپجژا اههنحس
 رثا < موسدرم > ردجوا هطقنلثم
 » صا بادج ورنوم دید لود 4

 رکید «ناداک»د تقد نیادد
 لماک وهدیزرو نا درک راک كي ناونمب
 ملیف كينات ردوهدش هتخانشاملیس
 یل و" دوب هدی-رملسم یداتسا ماقسب
 هدشت هض رهاین دب وا كرزب رث  زونه
 . درب

 ویدوتسا طسوتیو هک ینقو
 مانپ یسوب وت |> ین اد رک داکیارب ٍا دادا

 تف ریمراظتت ادیدرک توعد «سوه
 .دب آ ردراک زاو| راکهاشملیف نیا هک
 «سوه مانب یسوبوتا» هکبماکنع

 تسرد

۲ « 
 ییوغبدمآهدرپیدرب ۱۹۵۱ دد

 هک یناگ داتس
 نیلپاچ ین دیس)

 ۱۳ تک و تره ی ۳ ۱۳ ده ول یتح اهز و رتیا هک (نیلبج تب تب | هک ( نیلپاج
 0 راب نیل واتسا ءددوآ

 راک (زکاه دراوه ) جوت درو [ راد تک ره شددپ را
 8 0 ۰ 7 و تزرک دارق ریهش نادرک
 فارف نیمزوس > ییدات ملیف
 ؛ورشا دوخشوغ آ داد( رنیل# نوج)

 (یرکسللوج) ها سد چسب
 مدیا درادمان (یرکم یدوج)

 نک ره تاشیاما دد شردپ قافت | هب

 (لئوج) رارص|تلعب یلو هدرکیع
 (یدوج) .تسا هدیسر 1
 یاهشقن یافبا رد شردب دننام زد
 داد و تداپم یرب واک و نرتسو
 .یم ناش دوخ زا یاهداعل|قراخ

 ۱ دهد

 ناوج هثیب ره (ینک زمیج)
 ملیف دد ۱۹۱ لاحرد یمیاکنا
 اب «درک میهاوخ مسبت هراب ودامچ
 افبا یشقن (ینک سادوه) شردپ
 مادد ملیف دد یزاب اب و هومن
 -رنهنب را دوشم ماقسب «تالرسبو
 بهرابودو دیسد یسیلگنا ناکشیپ
 هزیچ یضعب > ماین رد (سرا وه) شردپ
 .» رک تکر ش <« رپشرد

 هشیپ رنه(نارچاکو بتسا)آریخ |
 هکدوویلاه یلانج یاپملیف ریش
 تسد]|اد دوخ تیبوبحمو ترهد

 ۱6 رتخد تفرگ میمصت تسا هواد
 ماقبار(اددناسکسلا) شیوخ هلاد
 رد ادوا ما و دناسرپ شیب ره

 هدنزش اهاوخاوهو مدرم ؛رطاخ
 ۱ دیابن نادواجو

 دوآ دای تسندب ًانیضو ...
 هدادعتا اب نادنزرف نیا هک میوش
 یتداب ٌةایصوب مه تاقوا یهاک
 هاد یگشی رنم نام رع تفک

 .نیالادلاال رکا یتسار ؛دنب ایی

 - رلراع)س

 . اهاجکبدندوب هراتسو هشیپ رذه زبنام
 ۱!میدیس ریمل هک

 «گیرون تایل 8

 خو دز سا



 لیفاناب رد ریدوتسا لوضعم

 نآرهت كد ۳ 1
۳ 

 رک ۳ ۷ 3 1 ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲
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 ناریافورعم ناکشیپرنه - یوجاوخ -رطعم - یوقن - ربلد
 زاو] ی صم هدازون وخ آ _نادان ودیچمزا اگنه] 7 ۰ دا

 ییقد. سانت مناخ . لنژردترادزمیف ۱ع2۷ زر ع2
 زایاب یفطصم تا عیفر خرهاش رتکد :نادرگر اک

 دی ایم امنیسهدرپ یدرب یصوصخم زرطاب ناربا یشیدات مادد نیرتگ دزب
 ( دیشاب یدعب یهگ۲ رظتنم)



 یاهزور دو ؛تتب نرخو
 و نیققسم هک

 یناغت کی

 هدرب یو رپ

 نیا یخ نیمصختع
 دو ویلاهز» هک ینی دچ هقب رطهزار رو

 پوکسادهیس تی
 تاداقت

 دوب هدشهحرف
 نیا .دندوب هتشاد زا رب

 هک درک همالخ ناروت یم نیارداد ۳
 بوفساشیسهو رب تمسو توجپ "لو

 ریذب ناکسا اهنالپ می رس ضبومت
 متدووین داسیا وزنیازآ !هدوش
 ریذپ ناکما یناساب كيمانب دود
 3 هدرب ندوب رمعع تسیق

 نآ صاع < 2۸710د
 یاهملی رد هک :ضرع تبن]

 هک (تسا رو هی پوکساتب

 تروغاتیف < یلالطنوسساو رداک اب
 یمانش یئایژ لوصا قطری هک
 را رقناشاقن و نادنم رتهلوبق دوم
 زینامتیس مارتخا ماکتهرد وهتفرک

 انسیسیاهرداک یا رب نوید طسوت

 یشحاق توافت دوب هتفرگ رظن رد
 رتمک «کدوشیم ثعاب دواد
 هقی رطنیادد یئایز نویسبزویک
 نیا ًاصوصخم و دشاب ریغس لیاق
 هرفن كي یاهبازولک درومرد هتکن

 هللسم ودنیا.تسا سوم رتشی
 دو هبوتب هک یرکید لئاس و
 ناگدنزاس یارب یماخ تادیقت

 درک یسم داجیا پوکصاینیس رات ۲
 دیلوت هک دوب هدش تعاب یلک دوطب

 یمادد تالاحو یمارد یاهطسم

 - یم هیهل هقی رط نیا هب هک یناهسأیف رد
 متشابن ریذپ تدوصیناساب دندش

 یماکنهنینچرد «تشهب نرش»
 دوب تقو نیاددد دمآهدرپ یدرپ
 اهنیسیاهنیسنکت ونادنم رنههیههک
 نادندپ بجمت و ینفکش تشگنا
 هدافسانانچ «ملینی ارت دی زک
 متسیس نیا زا یا« ادانسا ویلاه
 ناگدنزاس ودوپهدمآ لیعب دیدج
 تایحور و تالاح داجپارد نانچ
 لصاح قیفوت زاین ددوم صاخ
 ریف لدا هلحو روهک دندوپهدرک
 . دونیم لوبق لیاق

 داب نیلوانیا هکن رن یچع
 ناذاک الا ؛ملیف نادرگ راک هکدوپ
 وب «دشدوآ یور پوگصاستیسب

 یسدماب راک ردیلیق هبرجن نشت
 ددوم ودار نارظان «كینرومات 7
 هب شدیدجرتادد نآزاک تیققوم
 رکیدفرطزا .دوب هنهاداو دیدرت
 و دوب نازی کند ملیق نیلدا نيآ
 ربنآ یارب زین یمانمک دادربشیق

 واهروتک آ -دندوب ترک

 - نید زمیج - ییراه یلوج : ناگتشیپ رنه

 یسام دنومب ر

 تازاک ایلا :نادرت راک و هدننک هیهت
 یناپمک پوکس امنیس ویگنر ماه لوصحم

 زر راو ناردارب

 دن دوب هدش باخت اهک یلاهبب رتک ۲

 بوصمهب رجت یب و راکهزان یکسه
 طفف تسناوت یمنازاک ای7 دن دشیم

 سنا دوخ خماش غوبنب هاکتااب
 -د یلاهت » اب قیدرمه یاهدن زرا
 یناومارت وای «دیوریم نیلک و رب
 هتک هخ رم سرعت

 دوبان اردیدرتنیا زاک هجیتت

 تخاص
 لا ویتسف ردراب نیل وایا رب ملیف

 هبنایچاشامت .دمآرد شیامپناک
 یتقوو دندش داچد یصاخ ینفکش

 مالعا اد دوخ تارظن تاضق هک
 ترش» ا هک دنتسن ادهمه دندرک
 كيت اما ردملیف نی رتهب نا ونعب «تشهب
 ناذاک ین ادرگ راک و هتفرمتد لا
 یددژ ساخ نیت دروم نآ رد
 .تسا هتفرگ دا رق

 گدرب نآرهت رد ملیفژورما
 شزرامین |وت یمامو تساهدم آ هدرپ
 داربق دیئات هروم هصخشب ارت

 .میهد
۰۰ 

 سابتقا«تشپب نرش» ناتساد

 نینشا ناج یاه لووتزا یکیزا
 هكب نیتشا . تسا مان نیمهب كب
 دیدپ رد هک تصاین اکدنسب ون زا یکی
 نیون تاییدا ساغر كپع ندرو ۲
 نیاددد ددادازسب مهس یلاکیرمآ

 -تسا دا هباهمهیشزدادجا و دروم

 یتحو لودلاک نیبسرا ۰ یوگنیمه
 نیا تاصخشم . تساررثکلافماپلبو
 نن وشخ :تحارصرد مت رظن زا كبس
 هژو رمایک دن ززا هک یتدح و تبالمو
 رظن لا ود ریکبم هشچرس یل کی رمآ
 یبدادهاوق ءلوصاذا یربترد موف
 یلاهباتک هب هچوتاب .دوشیم همالخ
 «دیدا و رم» و «مشخ یاههشرخ و ریظن
 تای ردناوتیم«اپمدآ داهشرم> و

 اددووخ ناتامرپق كي نیتشا ۳3

 طیحم یداع دارفا نایم زا [رثکز

 ناونعب زد كيره « هورک اعتنا
 هدننا وضب یصاخ پیت رهظمو هدنیان
 و طیحم هنیمژ رد و دنکیم یفرعع
 تاللاحاب هب اشم و یمیبطالماک یرقسم ۲

 یاهشالت ؛ اهژان وسرپ تایحور و
 رطاش ادنان ۲ شورخو شوج رب
 هدوجومیاپبدیلپ و تاقیضت زا یلاهر
 یماک ان زا یرشق یالب لرد زین ابلافهک

 دیدبات یحور لزلزتو یکدرفاو ,
 - درادیم نایب « ددرکیم

 «تشهب قرش> نا زا هک میتلک
 .دی زک ربدوخدی دجرث اداجب |یا رب | ر
 نیا هک درادت و هتشادن اعد!سکچیه

 كبنیتشآ لوازا رطران ]زا لووت
 «یحطسرظن كيرد هک هعاخ تسا
 یرق نادنچ نآ یعامتجا یاه هبنج

 نینچ « لباقمرد . سی راکش۲و
 یلاسنا هوجوو اه هبنج زا یلوون

 یطولغم زین و هتف رک راشرسیاههب ام
 لب اق ویداع ریفمیابطو تایحورزا
 یسبوخ درادیع هضرع ار هعلاطم
 هدولاهو ساسا ناونمپ تسناوتیم
 + دریگ دارقانبم نا زاک میظعراک كي
 بچه طاستدتمرنه نیا هک هصاخ
 و رفستآ لیوأتوریفترد اددوخ
 رد البق « فراءتمریف یاه تشرس

 مانب یساومارت ون ربظن یلاهملیق
 هجیتن بفوپ هدن ایاین الماک «یوه
 ساسارب ؛ناژاک غوبن هک نآ هلصاح
 یاهراکهاهژ| هجوچیهب هک یلاتساد
 یرثا ؛تسیل بوسحم شاهدنسپ ون
 هن ومن نی رتهپفیدرزد هک درک هضرع
 بوصو|سخش طلت و نرذیاه
 . تسا

 رگیدرایکپ نا زاک «مایفنیااب
  دوجو هک دژاسپم داداو ادرک اشابت

 -۲۸هحفص-

 دم یاه هبنج

 "9 2 از یاضقا رازاکرد
 یو نه را هکبلاج یاه

 ( هیون لباف زم ۳9
 ربع یاهدبد هی واز

 هراو یچاشاست لاح نیعرد هک

 و پاک ندوب یعونصم

ِ 1 
 ۹ ادبا بوکس رنیتتتال 1

 9 نام ۰ هورکت
 بزرو یلاع ات رم « هی
 4 هک یلسنا زیم و تاک ح
 ۳م با هداد اه

 ۱ ار یفامتیم
 تصسا ملیغ

 اب ملیف رکی دمهمزایتما
 رو یب ناکشی رته

 دودشمیدقت امنیسیایندب مایف نیااب
 رتهبءاد ابنآ ذا یکی« ریدقت امآ

 « ار ابنآ نیرتهبذا یکی می وکی
 تف رک زاب اشیسو رتهیابت دزآ ید و زب
 زا یریذپان ناریج هعیاض طقف و
 . دنام یاجرب نآ

 شقن ملیف نیا دد نیدزمیج
 لزل زتیاراد هک دنکمیزاب اد یرسب
 نونچ هدوب ینادد تاث میعو

 و ردب رهع دروم هک دراهنب یم
 لابتدپ و ؛ تسیل دوخ ناینارطا
 ,یاهششوکی رسكياب ؛رکفتز رطنپا
 ربو؛ادآان حود زا هک كي رتبه
 نآرب ؛ ددرکیمهشچ رسوا مطالت
 رد اد هقالعو رهم نیا هک تحا

 .دنک داجبا دوخ فارطا
 ًاحرر هک كرسب نیا

 یددامهک دب ایم رد «تسامحرت لب اق

 هیرهشزد ۰ هنش | دبی هدرم وا هک

 ادیکو کشم <هناعناپم» ؛كيدرن
 سح هلی هزیکناب ۰ دنکیم هرادا
 ددارباعد۰ هیجوت لباقریف تداسح
 یلاوج هک اردوخ میالمو مار]

 4 دنمقالعو ینتشاد تسود
 دیگ | ترفن )ار نی |زا تسا هداولاغ
 داکنیا ابو هزاسم ملطم زیخالبو

 م تسا

 ۱ زمداجیآ

 نیادد نا

 و تخبهب

 او هب ادو]
  دناشکب :دراد راکش]انو 9

 .دسان شقن سیداه یلوج
 کیم ءافیا اد ریچ ددارب
 یدسح اتوا ژان وسرپ
 - ژا یتشيب و هدوب دودحم
 ۷ یسانشن اور «هلاطم هی

 اوت هک ؛كانل وه یا هطر

۱ 

 انس نت



 فررهسوم طسوت یصسزافب هلب ود

 مس .نا ربا دد هک تس ییابور وتالخا و یعامتج ی ما رد ویو را - نوشت ریادلید - رتسک اب نآ ناکشیب رنه

 ریاسونا رباردد یدابز نار! رطو تسا فو رم ( یک هاوتاخ مارد)

 دراد اند هكلاس

 2 نموبن فزوج : نادرک راک
 لی و زهجم لئاسواب ویسیسأت یک زاتهک (فدص) هسوء

 راک * وب ناوتعب ادملیف نیا تسا هدومش یحراخ یاهملبف هلب ودب ماد

 تسا هددوآ هدرب یورب هوخ تیلاضو لاسره رد هک تسباکی رما(یوبواک) تالوصمژا رکید یکی

 (دورطم ناراکپبت) ؛ دوشیم رداص و هیپت نآ زا یدایز هادع

 مسی نرق سکوف ینابک ۱۹۵۲ لوصحم

 هوشیسص هدینش هی دوطعب

 ۶ ی

 دهاب یم هقباسیب ناربادد و هتف رک ماسنا یلاجژ رطاب ملیفنیا هلب وو #۴ ً ۱
 ی ۳ هکنابتقرس رثا رد هک دشابیم( نوناق زا حراخ) یاهدع تشذگر ح

 هبلک ددهوک هنماد رد و دندرکیم دیمبت (تالف رک وی) رهش زا امام

 نزابلقتم زاب رامق کی زا دنن رابع اهثیا . دننب رکبم نکسم یکچ وک

 رهرش و نژاب «اد نابم رد لیئ وسف رب ادوخنرع یو هكناب نراح

 هیلکب ناتسمزتخسیامرس را دد یکمه و دن وشیم فداصهرب یناوج

 دام روب زم هبلکب زین ثكئاب نراس رکید فرط زا دن ربیم هانب

 هکشادوج و اب «لجیمنو راک 2... هکنی رات درادگیهراع و تعن اد یکمه و

 عامشلاتعتاد نی ریاحیمان تزاهماب يل و درادهدهمب ادملیف مزاهچ لر

 دهدیم دارف دوخ

 ۲ 9 ازالپ امنیس

 مارو نم قشع تسنیا
 ۳تا 77 /ل ۸/1۶ رو

 - ایدود ناد - لد رادادنیل» ناکشیپ رثه

 وا--وآ یناپمک یکندمامت لوسحمكرمود تبف

 ( وبدار

 تاوکس اجکی ود زین شرهاوخا, نبض رد هک یجییفا 3رمرمق

 (میزا»ه تلتسءووخ تامدخماجن | روار فدصهسوم تیقف وم])

 بر. يه

 هلشدهاوخ رشتنسدنب آ هتفه یگنریاهروا رگاب صوصخمهرامش
 - ۲۵ هعفص-



 : 11 تسیل «رکیپیرز_یورهم»
 دن |هدادبقل امنیس هرات نیرتمادناشوخ ار وا دوریلاه رد

 دسحو| «ادو ] تشوک >لکیهو مادن |هب تبسن مه(سرودان اید) یتحو

 یدنم رثه هدوخ 6۱» ینتشاد تسودٌءرپچ و مادن |زا هتشذگ هراتسنی|!دربس

 ....وابن ۲ هنومن نیرتپب هک دداد فلتغم یاپشقن یافی) رد یبیجه

 ملیفدد دوخ بیجع تداپم هطساوب ودنت-ه« تداعس ...ور# اقبرقا

 هزمشوخ اما . تفرک راکسا هزیاج ۱٩۳۳ لاح رد رکالاریخا

 العفو تسین مناق راکسا كياب «لکبهشوخدمتاخ نیا هک تساجتیا
 یراکسا دهاوخیم (رتسکنا ترب) اب« ..۰ ناراب» ملیف دد تک رخ اب

 رطاضب اد وا مان دیتسل اوت رکا ۰ تپجرپب ادروایپ تسدب یرکید
 لاسرا ام سردآب هدشن لطاب ربت لایدود ههیمضب ارنآ دیدوآ

 حیعص باوج هک ناکدننک تکرش زا رکید نتددو امش هبان دیابت

 -میلک میدقت اد هلجم ههام۳ءویاج ۳ دن |هداتسرف

 یاپملبف ربداشتا
 یفعمد)هوج وردرمیج زبمآتداسح
 نیا - دنک یم ءافیا یب وغب تسا

 دوخمهف و كرد نی|"تفای نآ یارب
 یلجتدهاوخیم زیج هک وطن آ ار

 هن اجی رصوراکش [ زو رب زا و دهدین
 . درادهمهاو نآ

 «ک تسا ملیف نایاپدد اهلت
 یاه شکمشک تلع تكردب رداقرتخد

 ریفوزیمآ نایصع تالاحو یحود

 ام: تسه شدزمان ردارپ فراعتم

 كيلابتدب و یمارد جوا كي نیض
 دید هبنج لا هک یئاهارجام هلسلس

 هناخاتسک دیاپ یمامتجاو یئاسا

 قشه لداتهددرک یقلت هنایشحو و. فلتخمتپیچوت ناو یم هک یلیالد

 رتق#
 ۲۰ هحالص

 موسهادک امش هشیپرنه 9 ملبف نیر
 : دی اه رف هحوت

 رارهت رد هقباسم نیا باوج لوبق تدم
 یاهباو> نوچ تسا 0 اهن اتس رهش و

 در مالعا ام و دشابیم اب ز رایسب یلاسرا
 لاس صوصخم هرام# ردار ناس۴ دنرپ میدوب

 _تک رش عالطاب دومن میهاوخ یفرعم مراهچ
 و باوج 4۲ میناسریم هتباسم نیا رد تا دنذک

 مرامش رد « ملیف و هشیپ رنه نیرته» ناگ دن رب
 .دردرگ دهاوخحرد ۱۳۳٩ لاس زورون

 :یهملیف نیرت۵)
 یندش شومآرف داکهاش ماهدید نونکات هک یملیف نیرتهب

 یوتحم اب دوکذم ملیفاریذ تسا «تندب |اتاجنی ازا» نانیز درف

 ابیعامتجا ره نیمورحم هک اد یکدتز زا هنسص كي هوخ ینامتا

 یتقو دیاب ارج هک دادیم ناشن و درکیم هئارا دننابرگب تسد نآ

 ار مینک هدانتس|عوس دوخ تردق زا ميوشيم یمأقم یاراد هک

 رارق هچیزاب و میزاس لامیاپ اد نارگید تالیامتو تاساسحا نآ

 درومیرهوش و نز حود یبو درس یکدنزرگید هنعص ردو . میهد

 و هدش فرحنم یگنهامه نتشاد-ن هجیتن رد مادک ره هک دوب تحب

 هیحود دنتجیم نارگید شوق رد اد دو-خ تذ و یناک دن رز

 نارکید هتساوخ مبات شیناگ دن زتایصوصخ ردتساوخیمن 4۳ یناستا

 داد تسدرا یگدندکی نیا رطاننباد دوخ ناج تبقاع روطچ و دشاب

 یموش ماجاارس هچ اهوزرآ هبنآاب هک هدعنیا تبقاع هرخالاب و

 رکید.دیشاب مهزا اد اپهنآ تداوحهن وکچو دیشکیم اد اهن[ راظتن |

 لر مادک ره دنتشادیم هضرع هک یرثک |داک اب هک ملیف ناکشیب رنه

 یزابتیحزا ملیف رساترس هکیدوطب دنداد ماجنا نسحا 7

 ۱ه هنحص هک تس" ی-اک#«مایف

 رایسب

 وحنب اد دوخ

 نیا رگید تیزمو دوب ینف رابب

 هدش باختنا یاباوز و یرادربلیف نینچمه و فافش و فا

 . دوب هنارهامو یلاع

 ست : نه هشیپ رنه نیرتهب
 «برنه نی رتهب تهجنیاب ار «تفیلک یرمگعن وم» نم

 عدچماد مورجم ناسنا كب رتک اراک هشیمه هوخیاپلر رد هک من ادیم

 هدرب یددرب ثداوح لباقم رد اد وا هیحور و تاساسحا و دنبم

 رد اد دوخ یگدنز «یتن وم»هک دشاب نیا تلع دیاش دهدیم نافن

 گو لدرد تیدب | اتاجنی | زا ملیف رد هکن انچ دیامنیم سکعنم ملیف
7 

 لک شیشک «ناک و اد شقندد هانکب فارتعا ردو مانمک اب رس كلي

 ۲ .دربمان وا لا رتپب ناوتید اد یسک

 ر-ر وب نیس> دی رف
 ته

 ر كرب دنیل زا راچ» هقباسه تاگ دن رب ۹۵ هرامش «۶ 4 ژ

 (دهشم) دازن یدنهیمامههزیشود - ۱

 (ناربت) یردعج سودرف یاقآ - ۲

 (ناهلصا) هاشناریا زرمارف یاقآ - ۳

 "۷ تراوتسا زمیچ - حیحص خساب

 هل نزاوتو
 ۱ الاب دوخ هبونپ ددرکیمزابیرثوموحنب یگداوناخ

 ژات وسرپ فا رطارو-یمارآ طیحم و نآماجرفو ماردرد یناک

 هی هک دنکیم داجیا هدنابیقات یاه

 ی

۱ 
 | قلم
 د - ه

9 



4 

9 3 9 
 ۳ و جاتو ی رز یا یو ی 2 شل نهی دهان رژ ۳ ها میم هدنن آ همان رب 9
 ۴ :هسنارفیا  ول ی «ی ۹ 1 امت راک هاش ناز ۳ ِ نورتل زر 3
3 

 ۰ 1 دا راد >> و ۱ ۷ از اک تارطاخ و« ۰
 999 ۴ ث
 4 به هنیاج دنج هدنرب ۰

 : لا رتشاب

 «یتذرف كرباگا
۱ ۰ 

 شید رده 8
 ایبقر ۱ نوت

 دیادج

 ابهک (ادیجمرب ولراانیج)

 یثایلاتیا

 «هولاک نیروک

 ۳ رتدووممادییاشیامت نی رتابیذو نی رت ان
 دهاوخ مضقاو نادنسپ ابیز یودارف هرپچ

 دیدرگ یلهلانیبتیب وبحم ۱

 (یهالو انیرام) دراد

 هداتسو ی ۳ ری سد رظ «یرگ ایدان)

 یاییز یاهملیف بوب>م هر
 «تخسن وب» ملی ۳ «نانزرکم)و«هبشکیل



 1 ۲ یر هم راه))

 (زالپم 9
 ۷ اید ) نا 3

 ی
 لادبررم

 ۵ مزار ۵ و 2 4
 روت ر نن رد 2 وه

 ِت مک نثر ۱ 2 یحدد عامت ما

 ۰ ۱])مح
 منا 1 ۲

 یاس ادیب ژ هه

5 
 ُ ۱۲ نایت ارهک

 ۲۰ نا ۰ )احد :
 راتس نا بس ۱ «دنزاحش وخ همد» ناتسارزز

 1 یاب" بیل و زانط 4 3

 بونلم میل رد دنح تک شاد
 ورا ۰ ۱

 1 2 رس اب
 مان

 ۱39 ۶ا
۰ 

 نایاب ون حج
۲ 

 /(سروداناید»)

 ینرس نایباشاهب لا ۱ تی
 ناشوخ همههددرگبب 5 دروس 9 ۳ یزنابود ادنرب

 1 هکتسا یملیف نیلوا ی 7 ۷ ۷۲ 0 ِ
 ۱ ۸ 0 6و ۲ 1 ۵ 3

...۱ 0095 ۳۱802( " ۱ 
 شزامل ناررد ((سدود)) ۱ 9 ۹ 1 4 ۱ یئاشابدیاد هتحصأر ها هه

 هوشع و دوشیم هداد> ۲ 9  0 3 ۰ و

 هراس نیا یئایز و یرگ ۱
 وا رتبه هجوت درومدنود_

 تفرگ دهاوخ /

 ۸ام 5۳0و

 هزانهراتس كي یئابیزو

 نآزروس» یسلدنا راک
 «نفنسآ

ِ 
 ۳ ۲ ۸ ی : ک

 ۳ بیپ ۴ 0 )۱ » ۱0  ۰

 # ۳ )سس 9 مه 0 7 و ۹

 ۱ 8 هو

 ۳ توپ

 ۷7[ ۴۴۶ و ات

 یو وات یوا ۱۸6 ورم 9 ۵

 و و دوم دو دی دی دو دم ی دع
 و کت دا دنا دفع دفاع دفع صدا دن

۴ ۷ ۱7 

 تر یا ار ی یا ی



 ول دام و دو هجا هل دل

۷۳ 

3 5 

 2م 3

 ۱۲9۲ و و و 14 12 1۴321 1 1

 اف شف شک فا ی نا

0 

 1 هراءس اهنت ۲ 2
 !ولایچ» نوج ینارکتبهم دوهط اب هک ناپج نادرم یلآهدیا ٌراتس اهنت ۰« لسادنیج

 ایفوسوو «ادیجب رب ول ولاثیج»> نوچ ینارکیپ بلد وب

 ۲ فو دا نانحمه «ندوا
 5 » ادشی وخ تب وبح+ ناثج

 شد وهدومن ظطفح ] | د.ءق الع نیب سس
2 

 امثیس) هایرد ریز دوو یاهملی دداروا یدو زا ۳ -ِ

 : و 1

۶ 

 دیددیهاوخ (لایودامنیس) مدقدنلب نادرم» و (لاتسب رک امنیس) 4 نی ۱2 دو سد
۶ 

دز زر دی دز لب دل دز دو روح 6 ۶
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